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فواید مطالعۀ کتابمقدس

آشنایی با کتاب مقدس

سخنی با خوانندگان
آیا تا به حال به این فکر افتادهاید که کتابمقدس چگونه میتواند شام
را کمک کند؟ آیا کتابمقدس واقعاً کالم خدا ،یعنی هامن پیغامی است که
خدا به برش داده است؟ کتابمقدس چرا و چگونه نوشته شد؟ شاید کی چنین
سؤاالتی پیوسته به ذهنتان خطور کرده باشد؟ اگر چنین است ،این کتاب برای
شامست.
سالها قبل ،داود ،پادشاه ارسائیل ،احساسی را که نسبت به کالم خدا
داشت ،چنین بیان منود" :کالم تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من
نور است( ".مزمور  .)١0٥:١١9مهم نیست شام که هستید و کجا زندگی
میکنید .مهم نیست که شام با چه مشکالتی دست و پنجه نرم میکنید و یا
مجبور به اتخاذ چه تصمیمی هستید .شام نیز میتوانید هامنند داود علیرغم
متام مسائلی که دارید ،هامن احساس و اطمینان را نسبت به کالم خدا داشته
باشید.
این دوره شام را نه تنها در مورد درک چگونگی نگارش کتابمقدس کمک
میکند ،بلکه باعث میشود تا شام هر روز به آن متکی بوده و هدایت روزانه
زندگی خود را در آن جستجو منایید .به همین منظور شیوۀ جدیدی از آموزش
بکار گرفته شده است تا شام را در فراگیری اصول اساسی یاری و تشویق مناید
تا آن را بیدرنگ عملی سازید.
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اهداف شام چیست؟
برای کسب نتایج بهرت از مطالعۀ خود ،بهرت است برای خود اهدافی را
مشحص منوده و آنچه را که برای نیل به آنها الزم است ،انجام دهید .چرا این
اهداف را مشخص منیکنید؟
یاد بگیرید که کتابمقدس را چگونه بکار گیرید.
چرا مؤمنین کتابمقدس را چون پیغامی شخصی از طرف خدا قبول دارند.
کتابمقدس خود را هر روز بخوانید.
کتابمقدس را به عنوان راهنامی ایامن و رفتار بپذیرید.

کتاب راهنامی شام
کتاب راهنامی شام ،کتاب جیبی کوچکی است که میتوانید آن را باخود
همراه داشته ،در مواقعی که وقت آزاد دارید ،آن را مطالعه کنید .سعی کنید هر
روز ،زمانی را برای مطالعه این کتاب اختصاص دهید.
در موقع مطالعه ،در ابتدای هر درس با هدف آن درس روبرو خواهید شد.
کلمه هدف در این کتاب از آن جهت بکار رفته است تا آنچه راکه از مطالعۀ
آن درس انتظار میرود ،برایتان یادآور باشد .اگر در مطالعهای که دارید اهداف
دروس را پیوسته در ذهن داشته باشید ،نتایجی که از مطالعه حاصل خواهد
شد واقعاً رضایت بخش خواهد بود.
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به شام توصیه میشود که دو صفحه آغازین هر درس را حتامً مطالعه
بفرمایید .این صفحات ذهن شام را نسبت به بقیۀ مطالب درس آماده خواهد
کرد .دروس کتاب را بخش به بخش مطالعه کنید و آنچه راکه در بخش "آنچه
باید انجام دهید" از شام خواسته میشود ،به دقت رعایت کنید .اگر برای
نوشنت جواب در کتاب راهنام فضای کافی موجود نیست ،میتوانید برای انجام
آن از یک دفرت یادداشت استفاده کنید طوری که بتوانید در موقع لزوم به آن
مراجعه منایید .اگر این دوره را گروهی مطالعه میفرمایید ،الزم است از آنچه
که رهرب گروه عنوان میکند ،متابعت کنید.

چگونه به سؤاالت پاسخ دهید
در این کتاب راهنام انواع گوناگونی از سؤاالت وجود دارند .در زیر
منونههایی از این سؤالها و چگونگی پاسخ به آنها ذکر شده است.
انتخاب پاسخ صحیح از بین چند جواب – سؤالی است که از شام
میخواهد از میان جواب داده شده ،پاسخ صحیح را انتخاب منایید.

منونه سؤال
 -١هر هفته  ......دارد.
الف  ١0 -روز
ب  ٧ -روز
ج-

 ٥روز
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مسلامً پاسخ صحیح مورد (ب)  ٧روز میباشد .در کتاب راهنامی خود
میتوانید دور پاسخ ب دایره بکشید( .در بعضی از این گونه سؤاالت ،ممکن
است بیش از یک پاسخ ،صحیح وجود داشته باشد .در این حالت میتوانید دور
متام موارد صحیح را دایره بکشید).
صحیح یا غلط – سؤالی است که از شام میخواهد تا از میان چند جمله،
جمالتی را که صحیحاند ،انتخاب منایید.

منونه سؤال
 -2کدام یک از جمالت زیر صحیحاند؟
الف -

کتابمقدس کتابی است مشتعل بر  ١20کتاب.

ب  -کتابمقدس پیامی است برای مؤمنین امروز.
ج-

نویسندگان کتابهای کتابمقدس ،کتابهای خود را به زبان
عربی نوشتهاند.

د-

روحالقدس نویسندگان کتابهای کتابمقدس را در نوشنت کتاب
مقدس الهام بخشید.

جمالت صحیحاند .شام میتوانید مانند منونه باال دور این پاسخ ،دایره
بکشید تا انتخاب شام مشخص گردد.
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سؤاالت ارتباطی – سؤال دیگری است که از شام میخواهد تا موضوعات و
موارد را به هم ربط دهید .مانند ارتباط نامها به توضیحات مربوط به خودشان،
یا کتابهای کتابمقدس ،به نویسندگان مربوطه.

منونه سؤال
 -3در جمالت زیر اعاملی که توسط موسی و یوشع انجام گرفته است ،عنوان
میشود .اعامل هر یک از آنها را مشخص و شامرۀ آنها را در کنار جمالت
مربوطه بنویسید.
الف  -رشیعت را در کوه سینا از خداوند گرفت.
ب  -بنیارسائیل را در عبور از اردن راهنامیی کرد.
ج-

به دور شهر اریحا هفت مرتبه پای پیاده گشت.

د-

در دربار فرعون زندگی منود.
 -١موسی
 -2یوشع

موارد الف و د به موسی و موارد ب و ج به یوشع اسناد دارند .درکنار موارد الف
و د بایستی  ١و در کنار موارد ب و ج  2قرار دهید.
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آزمون نهایی
اگر هدف شام از مطالعه این دوره دریافت گواهینامه است ،همراه این کتاب،
دفرتچهای به نام "دفرتچۀ سؤاالت آزمون نهایی" دریافت خواهید داشت .این
دفرتچه به دو بخش تقسیم شده است .کتاب راهنام در هر مورد به شام خواهد
گفت که کی و چگونه هر یک از آنها را پاسخ دهید.
جهت ارسال برگ پاسخ به سؤاالت خود به دفرت  ICIاز دستورالعمل داده شده،
تبعیت فرمایید.

سخنی در مورد مؤلف
لوئیس ج .واکر قسمت اعظم زندگی خود را در خدمت به رفع نیازهای
روحانی مردم چهارگوشه دنیا وقف کرده است .او تحصیالت خود را در رشته
الهیات مسیحی به پایان رسانیده و به دریافت دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس
موفق گردیده است .کتابهای او منایانگر  40سال خدمت هستند .خدمتی که
ابتدا از پرو رشوع و دامنه آن به کوبا و هند غربی و اینک به بلژیک رسیده
است .خانم لوئیس جیرت واکر  ١4کتاب مسیحی واکر  ١4کتاب و مطالب
زیادی در زمینه بشارت و الهیات مسیحی به رشته تحریر درآورده است.

۱۰
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در نگارش کتابی که اکنون در دست دارید ،کارکنان  ICIبا مؤلف
همکاری و با استفاده از شیوه جدید آموزش مکاتبهای توانستهاند موضوع مورد
بحث را به بهرتین نحو دو اختیار شام قرار دهند .این کتاب شام را به مطالعۀ
مهمترین کتاب نوشته شده در متامی طول تاریخ یعنی هامن کتابمقدس ،فرا
میخواند.
اکنون شام آمادۀ رشوع درس اول هستید .خدا شام را در ضمن مطالعه،
برکت دهد.
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درس 1
فواید مطالعۀ کتابمقدس
سالها قبل ناخدایی با کشتی خود در کنار بندر جزیرۀ بسیار زیبایی در
جنوب اقیانوس آرام لنگر انداخت .او شنیده بود که ساکنان این جزیره که قبالً
آدمخوار بودند ،اینک رفتار بسیار دوستانهای دارند و عالقمند به تجارت
هستند.
زمانی که ناخدا با رئیس این جزیره گفتگو میکرد ،متوجه شد که رئیس،
کتابمقدس بزرگی بدست دارد .ناخدا لبخندی زد و به رئیس قبیله گفت:
"مطمئناً اعتقادی به نوشتههای این کتاب قدیمی ندارید .این کتاب بسیار
قدیمی است و هیچ فایدهای برایتان ندارد".
رئیس قبیله لحظهای به جنگجویان پر قدرت خود که درو آنها حلقه زده
بودند ،چشم دوخت و آنگاه به آرامی به ناخدا گفت" :ناخدا ،ممکن است این
کتاب بنظر شام فایده چندانی نداشته باشد .ا ّما الزم است بدانید که اگر برای
دیگران سودمند نبوده است ،القل برای شام هست .این کتاب زندگی ما را
عوض کرده است .اگر این کتاب نبود ،حاال شام در یکی از دیگهای ما در حال
پخنت بودید!"
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اثری که مطالعۀ کتابمقدس روی زندگی یک نفر دارد ،بر زندگی دیگران
نیز تأثیر میگذارد .ناخدایی که از آن سخن راندیم ،از مطالعۀ رئیس قبیله سود
برد .در این درس خواهید آموخت که چگونه از کتاب مقدس بهره بربید.

در این درس خواهید خواند...
چرا باید کتابمقدس را مطالعه کنیم؟
برخی از فواید مطالعه کتابمقدس چیست؟

این درس به شام کمک خواهد منود تا...
توضیح دهید چرا هر شخص باید کتابمقدس را مطالعه کند.
 8فایدۀ مطالعۀ کتابمقدس را عنوان کنید.
اهمیت مطالعۀ مرتب کالم خدا را درک کنید.

چرا باید کتابمقدس را مطالعه کنیم؟
در این زمینه میتوان دالیل زیادی عنوان کرد .بگذارید به سه دلیل از
این دالیل نظری بیندازیم -١ :مطالعه کتابمقدس افتخاری است که به ما عطا
شده است -2 .مطالعه کتابمقدس طریقی برای رشد روحانی ماست و -3
مطالعۀ کتابمقدس شیوهای است برای پی بردن به نقشهای که خدا برای ما
دارد.
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مطالعۀ کتابمقدس یک افتخار است
روزی دو نفر از دوستانم ،نامهای دریافت کردند .در این نامه از آنها
دعوت شده بود که به دیدار شاهزاده بروند .دریافت کردن یک چنین نامهای از
چنان شخص مهمی ،خود افتخار بزرگی بشامر میرفت ،ا ّما آنچه که در نامه
بود از افتخار بسیار بزرگرتی سخن میراند – موقعیتی برای دیدار با خانواده
سلطنتی!
من و شام نیز نامۀ بسیار مهمی از شخصی بسیار مهمتر از هر پادشاه روی
زمین ،دریافت کردهایم – از خود خدا! ا ّما مهمتر از دریافت نامه ،خود دعوتی
است که در آن از ما به عمل آمده است .در این نامه که آن را کتابمقدس
می خوانیم ،خدا از ما دعوت کرده است که فرزندان او باشیم و تا به ابد با او
زندگی کنیم! خدا میفرماید که ما میتوانیم با قبول فرزند او عیسی مسیح به
عنوان منجی خود ،فرزندان او گردیم .آیا این افتخار فوقالعادهای نیست که
میتوانیم با مطالعۀ کتابمقدس ،چیزهای زیادی در مورد خدا و وعدههای او
کسب کنیم؟
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آنچه باید انجام دهید
در هر یک از این بخشها ،سؤاالت و مترینات به شام کمک خواهند کرد
تا آنچه را که مطالعه کردهاید ،مرور کنید و جامۀ عمل بپوشانید .پیش از انجام
مترینات ،توضیحات داده شده را بدقت بخوانید .برای جوابهایی که طوالنی
است ،یا جهت یادداشت بعضی مطالب درسی ،میتوانید از دفرت یادداشت خود
استفاده کنید.
-١

در مقابل هر یک از جمالت زیر که جمله مورد نظر ما را به بهرتین نحو
کامل میکند ،عالمت بزنید.

یکی از بزرگرتین افتخاراتی که ممکن است کسی در طول زندگی به آن دست
یابد ،دریافت پیامی است که از طرف  ......باشد.
الف  -رئیس جمهور مملکت
ب  -بهرتین دوست
ج-

خدا

 -2کدامیک از بیانات زیر به نحو درستی نشان میدهند که مطالعۀ
کتابمقدس ،افتخار است؟ دور مورد صحیح را دایره بکشید.
الف  -کتابمقدس نامهای است شخصی از طرف خدا ،به هر یک از
فرزندان خودش

۱۵
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ب  -خدا میخواهد چیزهایی در مورد شام و همچنین خودش بگوید
ج-

عقیدۀ مؤلف کتاب راهنام این است

جوابهای خود را با جوابهایی که در آخر درس آمده است ،مقایسه کنید.

طریقی برای رشد
بچهها برای اینکه سامل و طبیعی باشند ،باید رشد طبیعی خود را داشته
باشند .خوردن غذای صحیح و مناسب جهت رشد و رضوری است.
کتابمقدس معتقد است که ما نیز در مقام فرزندان خدا بایستی از نظر
روحانی رشد کنیم .در افسسیان  ١٥:4میخوانیم" :در هر چیز ترقی مناییم در
او که رس است یعنی مسیح" .کتابمقدس غذای روحانی ماست .در ضمن
مطالعه ،منجی خود عسی مسیح را بهرت میشناسیم .همین شناخت است که
به ما کمک میکند تا رشد کنیم و به مسیحیانی قوی تبدیل گردیم" .تا در
معرفت نام پرس خدا به انسان کامل تبدیل شویم ...تا بعد از این اطفال نباشیم"
(افسسیان .)١4-١3:4

آنچه باید انجام داد
 -3دو جوابی را که به بهرتین نحو جملۀ مورد نظر ما را کامل میکند ،انتخاب
کنید.

۱۶

فواید مطالعۀ کتابمقدس

آشنایی با کتاب مقدس

مطالعۀ کتابمقدس باعث رشد ایامندار میشود زیرا
الف  -بدین وسیله از غذای روحانی برخوردار میشود.
ب  -بدین وسیله شناخت بیشرتی نسبت به عیسی مسیح پیدا میکند.
ج  -شناختی که از آن حاصل میشود ،او را در کلیسا به فرد مهمی
تبدیل میکند.
آیات زیر را حفظ کنید ،بطوری که بتوانید آنها را هامنند قولی که به خداوند
عیسی مسیح میدهید تکرار منایید:
"ای خداوند تو متبارک هستی ،فرایض خود را به من بیاموز .در وصایای تو
تفکر میکنم و به طریقهای تو نگران خواهم بود .از فرایض تو لذت میبرم،
پس کالم تو را فراموش نخواهم کرد( ".مزمور )١6-١٥ ،١2:١١9
شیوهای جهت یادگیری نقشهای که خدا برای ما دارد
چند سال پیش یکی از دوستان من مریض شد .او نه تنها مریض بود،
بلکه احساس غم و غصه نیز میکرد .در آن زمان ،نامهای از مرد جوانی که
قرار بود با او ازدواج کند ،دریافت داشت .در این نامه او عشق خود را ابراز
کرده و اعالم کرده بود که بزودی برای ازدواج با او خواهد آمد .دریافت چنین
نامهای ،و دانسنت اینکه یک نفر به فکر او هست ،اثر خارقالعادهای روی
دوست من گذاشت ،طوری که خیلی زود از بسرت بیامری برخاست.

۱۷

فواید مطالعۀ کتابمقدس

آشنایی با کتاب مقدس

کتابمقدس هم کتابی است شبیه به این نامه و از محبتی که خدا نسبت
به ما دارد سخن میراند .خدا در کتابمقدس به ما میآموزد که چگونه زندگی
کنیم و به ما وعدۀ زندگی ابدی با خودش را میدهد!
اگر کسالت داریم یا غمگین هستیم ،اگر خمودگی ما را فرو گرفته ،بهرت
است به پیام شخصی خدا مراجعه کنیم و نقشهای را که برای ما دارد ،بخوانیم.
این مطالعه به ما کمک خواهد کرد تا بهبود یابیم .همینطور ما را دلداری داده،
به ما نشان خواهد داد که هریک از ما برای خدا اهمیت زیادی داریم.
در مطالعه کالم خدا ،نه تنها از نقشهای که خداوند برای آیندۀ ما دارد
آگاهی مییابیم ،بلکه از وعدههایی هم که برای زندگی فعلی ما دارد ،باخرب
میشویم .در بخش بعدی ،برخی از این وعدهها را بررسی خواهیم کرد.

آنچه باید انجام دهید
 -4در مقابل هر یک از جمالتی که به بهرتین نحو جمله مورد نظر ما را کامل
میکند ،عالمت بزنید.
اطالع داشنت از نقشهای که خدا برای ما دارد ،مهم است زیرا
الف  -این نقشه حاوی وعدههایی برای ما است.
ب  -ما را دلداری داده و به ما امید میبخشد.
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آشنایی با کتاب مقدس
ج-

نشان میدهد که ما چقدر بیارزش و پست هستیم.

د-

محبتی را که خدا برای ما دارد ،آشکار میسازد.

هـ  -به زندگی ما جهت میبخشد.
 -٥در دفرت یادداشت خود آیاتی را که از مزمور  ١١9آموختید ،بنویسید .این
آیات را به عنوان هدیۀ تشکر در دعای خود به حضور خداوند بخاطر
کالمی که به ما عطا کرده است ،بیاورید.

برخی از فواید مطالعه کتابمقدس
در این بخش هشت فایده از فواید زیاد مطالعه کتابمقدس را انتخاب و
آنها را بررسی خواهیم کرد.
 – ١نان برای روح ما
 – 2شادمانی
 – 3نزدیکی و تقرب به خدا
 – 4دلداری و تشویق
 – ٥پایه و اساس
 – 6الهام
 – ٧حقیقت
 – 8امنیت
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آشنایی با کتاب مقدس

 – 1نان برای روح ما
کتابمقدس غذایی است که روح ما را زنده نگهمیدارد .مطالعۀ روزانۀ
کتابمقدس به روح و هم به جسم ما سالمتی و قوت میبخشد .عیسی فرمود:
"انسان نه بهر نان زیست میکند بلکه به هر کلمهای که از دهان خدا صادر
میشود( ".متی .)4:4

 – 2شادمانی
با خواندن کتابمقدس شادمانی واقعی رسارس وجود ما را در بر میگیرد.
درست هامنطور که شنیدن خربهای خوش از طرف کسانی که آنها را دوست
میداریم ،باعث شادی ما میگردد ،خواندن کتابمقدس و آگاهی از خرب
خوش محبتی که خدا نسبت به ما دارد ،ما را شادمان میگرداند .حتی
دستوارتی هم که در آن وجود دارد ،ما را مرسور میسازد .زیرا میدانیم که
متامی این دستورات ،به جهت خوبی ما صادر گشتهاند .مزمور ١١١:١١9
میگوید" :شهادات تو را تا به ابد میراث خود ساختهام ،زیرا که آنها شادمانی
دل من است".

 – 3نزدیکی و تقرب به خدا
زمانی که کالم خدا را میخوانیم ،احساس میکنیم که خدا خیلی به ما
نزدیک است .احساس میکنیم که خدا روبروی ما ایستاده ،شخصاً با ما سخن
میگوید .این افتخاری است عظیم.
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آشنایی با کتاب مقدس

 -4دلداری و تشویق
کالم خدا پر است از دلداری و تشویق .خدا منونههایی از محبت خود را
نشان داده و به ما وعده میدهد که از ما مواظبت کند .در رسالۀ پطرس آیهای
وجود دارد که بخاطر سپردن آن مفید است" :متام اندیشۀ خود را به وی
واگذارید ،زیرا که او برای شام فکر میکند" ( ١پطرس )٧:٥

 – 5پایه و اساس
پایه چیزی است که چیز دیگری به آن بنا میشود .عیسی فرمود که کالم
او ،پایۀ مطمئنی برای اعتقاد و روش زندگی ماست .آنهایی که ایامن ندارند و
کالم خدا را با بیاعتامدی مطالعه میکنند ،به خانهای میمانند که پایه و
اساسی ندارد.

 – 6الهام
خدا توسط کالم الهام بخش خود ایامن برای نجات ،امید برای آینده ،و
محبت برای دیگران میباشد .الهام نیرویی است که ما را به طرف افکار و
اعامل خوب هدایت میکند .بسیاری از شاعران ،موسیقیدانان و هرنمندان از
کتابمقدس الهام گرفتهاند .کتابمقدس ایدههای زیبایی برای شعر ،رسود و
یا نقاشی به ذهن آنها آورده است.

۲۱
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 – 7حقیقت
حقیقتی که در کتابمقدس مییابیم ،بهرتین پاسخها را به سؤاالت ما
داده ،به زندگی ما هدف و معنی میبخشد .این حقیقت ما را از جهل و خطا
میرهاند" .حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شام را آزاد خواهد کرد"
(یوحنا .)32:8

 – 8امنیت
امنیت نه تنها برحذر بودن از خطرات است ،بلکه تدارک برای آینده نیز
معنی میدهد .زمانی که کالم خدا ما را به امنیت در مسیح و جایگاهی ابدی
در آسامن هدایت میکند ،واقعاً در امنیت ساکن میگردیم .کالم خدا در مقابل
گناه و شیطان "شمشیر و سپر" ماست ،به رشطی که آن را مرتباً مطالعه کنیم.

آنچه باید انجام دهید
 - 6در دفرت یادداشت خود از حفظ 8 ،فایدۀ مطالعۀ صادقانۀ کتابمقدس
راکه برایتان عنوان کردیم ،مرقوم دارید .آیا شام نیز میتوانید فایدههای
دیگری را که در حین مطالعۀ کالم خدا به آن دست یافتهاید ،به این
لیست اضافه کنید؟
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آشنایی با کتاب مقدس

 - ٧هر یک از توضیحات ذیل را به فایده درست آن ،با ذکر شامره ارتباط دهید.
الف  -غذایی است که به ما قوت میبخشد.
ب  -خدا همیشه با ماست.
ج-

خدا از ما مواظبت میکند.

د-

خرب خوش کتابمقدس شادی میبخشد.

هـ  -زندگی ما بر پایه کالم خدا بنیان یافته است.
و-

ما ،چه در حال و چه در آینده ،در امنیت ساکنیم.

ز-

ایدههای خوب دریافت و بر اساس آنها عمل میکنیم.

س  -ما را از جهل و خطا رهایی میبخشد.
 -١امنیت
 -2حقیقت
 -3الهام
 -4پایه و اساس
 -٥دلداری و تشویق
 -6نزدیکی و تقرب به خدا
 -٧شادمانی
 -8نان برای روح ما
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فواید مطالعۀ کتابمقدس

آشنایی با کتاب مقدس

جوابهای خود را مقایسه کنید:
جوابهای مترینات درس به ترتیب نوشته نشدهاند بطوری که شام قادر
نخواهید بود جواب سؤال بعدی را بالفاصله مشاهده کنید .تنها بدنبال پاسخ
مورد نظر باشید و سعی کنید که به جوابهای بعدی نگاه نکنید.
 - ١ج) خدا
 - ٥امیداورم که این آیات را حفظ کرده ،در بسیاری از مواقع دعایی باشد که
به حضور خدا میآورید.
 - 2الف -کتاب مقدس نامهای است شخصی از طرف خداف به هریک از
فرزندان خودش.
ب  -خدا میخواهد چیزهایی در مورد شام و همچنین خودش بگوید.
 - 6نان برای روح ما

شادمانی
نزدیکی و تقرب به خدا
دلداری و تشویق
پایه
الهام
حقیقت
امنیت
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آشنایی با کتاب مقدس

(میتوانید فواید دیگری را نیز که در این درس ذکر شد ،به این لست اضافه
کنید .فوایدی نظیر محبت ،امید ،رشد روحانی و حیات ابدی).
 - 3الف -بدین وسیله از غذای روحانی برخوردار میشود.
ب  -بدین وسیله شناخت بیشرتی نسبت به عیسی مسیح پیدا میکند.
 - ٧الف  – 8 -نان برای روح ما
ب  – 6 -نزدیکی و تقرب به خدا
ج-

 – ٥دلداری و تشویق

د-

 – ٧شادمانی

هـ  – 4 -پایه و اساس
و-

 – ١امنیت

ز-

 – 3الهام

س  -2 -حقیقت
 – 4الف  -این نقشه حاوی وعدههایی برای ماست.
ب  -ما را دلداری داده و با ما امید میبخشد.
د-

محبتی را که خدا برای ما دارد آشکار میسازد.

هـ  -به زندگی ما جهت میبخشد.

۲۵

کتابی که خدا به ما داده است

آشنایی با کتاب مقدس

درس 2
کتابی که خدا به ما داده است
آیا تابحال به این فکر افتادهاید که خدا کتابمقدس را چگونه به ما عطا
کرده است؟ آیا فرشتگان کتابها را کنار یکدیگر چیده و در گوشهای گذاشته
بودند تا کسی آنها را "بیابد"؟ یا اینکه فردی متام طول عمر خود را به مطالعه
و تحقیق اختصاص داده و عاقبت فلسفه خود را بدین صورت عرضه داشته
است؟
خدا هیچ یک از این مسیرها را جهت اعطای کالم خدا به ما انتخاب
نفرمود .بلکه در طول صدها سال ،افرادی معمولی از هر حرفه و صنف را بکار
گرفت ،تا کتابی را که آن را کتابمقدس میخوانیم ،به ما عرضه دارد .ترتیب
و هامهنگی کتابهای کتابمقدس ،علیرغم وجود مؤلفین مختلف و زمانهای
نگارشی با فواصل طوالنی ،اشاره به خدایی دارد که هرگز تغییر منیپذیرد.
نوشته شدن کتابمقدس ،یک معجزه است و حفظ و نگهداری آن
معجزهای دیگر .یکی از انبیا سخن از پادشاهی میراند که کتابنبوت را
برداشت و آن را به میان آتش انداخت و سوزاند .خداوند به نبی امر فرمود تا
طومار دیگری برداشته ،کتاب را از رس نو بنویسد (ارمیا  .)28 – 2٧:36کالم
خدا را منیتوان از بین برد.

۲۶

کتابی که خدا به ما داده است

آشنایی با کتاب مقدس

در این درس حقایق مربوط به کتابمقدس را بررسی خواهیم کرد .چه
کسی آنرا نوشته است ،چگونه یک بخش از کتابمقدس ،به بخش دیگر
مربوط میگردد و چطور همۀ آنها به ما مربوط میشوند .در این زمینه هرچه
بیشرت بدانیم ،ارزش کتابمقدس برای ما بیشرت آمده میشود تا مطالعۀ خود را
توسعه دهیم.

آنچه در این درس خواهید خواند...
منشاء کتابمقدس
ساختامن کلی کتابمقدس
رابطه بین دو عهد
ترجمههای گوناگون کتابمقدس

این درس به شام کمک خواهد کرد تا ...
منشاء و چارچوب کتابمقدس را ترشیح کنید.
بدانید عهد جدید چگونه به عهد عتیق مربوط میگردد.
دریابید که چرا درک و فهم کتابمقدس ،نیازی همگانی است.

۲۷

کتابی که خدا به ما داده است

آشنایی با کتاب مقدس

منشاء کتابمقدس
تعریف و تقسیمبندی
کتابمقدسف در حقیقت کتابخانه کوچکی است دارای  66کتاب ،که
از طرف خدا به برش عطا شده است .و ما آن را کالم خدا و یا کتابمقدس
میخوانیم.
معنی لغوی کتابمقدس در زبان انگلیسی یعنی "کتابها" و مقدس به
معنی "چیزی است که ما به آن احرتام میگذاریم ،زیرا به خدا تعلق دارد ".متام
 66کتاب کتابمقدس همه مقدساند.

آنچه باید انجام دهید
در مترینات زیر بهرتین جواب را انتخاب کنید.
 – ١کتابمقدس حاوی چند کتاب است؟

الف 29 -
ب 39 -
ج-
د-

66
٧4
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 – 2خدا کالم خود را کتابمقدس نامید .کتابمقدس یعنی

الف  -کتاب افراد مقدس
ب  -کتابی که حاوی دو کتاب قدیمی است
ج  -کتابی که از طرف خداست ما به آن کتاب احرتام میگذاریم زیرا
کالم خداست.
جوابهای خود را مقایسه کنید.

مؤلفین و الهام
برای نوشنت کتابمقدس ،حدودا ً  40نفر از خدا الهام گرفتند .برخی از
این افراد ،بیش از یک کتاب را به رشته تحریر درآوردند .بعضی از این کتابها،
توسط مؤلفین خود امضا شده ،برخی نیز بدون امضاء میباشند و به همین
جهت منیدانیم که نویسنده آنها کی بوده است.
وقتی میگوییم که  40نفر الهام گرفتند ،منظور این است که روحالقدس
به نویسندگان کتابمقدس ،هامن فکر و کالمی را بخشید که خدا میخواست
نگاشته شوند .کتابمقدس در رسالۀ دوم تیموتائوس  ١6:3میگوید که متامی
کالم خدا توسط خدا الهام شده است .نویسندگان کتابمقدس ،قادر به
مشورت با یکدیگر نبودند زیرا همۀ آنها در یک فاصلۀ زمانی زندگی منیکردند.
ا ّولین کتابهای کتابمقدس  ١٥00سال پیش از مسیح نوشته شد و آخرین آن
در حدود  ١00سال بعد از مسیح .از آنجا که متامی این کتب الهام خداست،
لذا میتوانیم آنها را مقدس بخوانیم.
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کتابی که خدا به ما داده است

آشنایی با کتاب مقدس

درمیان نویسندگان کتابمقدس از هر صنفی میتوان یافت :پادشاه،
ماهیگیر ،کارگر ،سیاستمدار ،رهرب مذهبی و نظامی ،دهقان ،بازرگان و شاعر.
این افراد با اینکه از مناطق ،زمینه و عالیق مختلف بودند ،ولی موضوع اصلی
کتابهای آنها مشرتک رابطۀ بین خدا و انسان است.
یک چنین نظم و ترتیبی را تنها در کتابمقدس میتوان دید چون مؤلف اصلی
آن خداست که از طریق انسانهای مختلف سخن میگوید.
آیۀ زیر برای حفظ کردن آیه خوبی است:
"زیرا که نبوت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد .بلکه مردمان به روحالقدس
مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند"

( 2پطرس .)2١:١

آنچه باید انجام دهید
 – 3از بین دو مورد زیر ،آن موردی که به بهرتین نحو جمله ما را کامل میکند،
عالمت بزنید.
وقتی میگوییم کتابمقدس کالم الهام شدۀ خداست ،منظور ما این است که
روحالقدس نویسندگان کتابمقدس را تحت تأثیر قرار داد تا
الف  -دربارۀ آنچه که میخواستند بنویسند با یکدیگر مشورت کنند.
ب  -افکار و کالم خدا را بنویسند.
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 – 4مابین زمان نگارش اولین کتاب کتابمقدس و آخرین کتاب آن ،چند
سال فاصله وجود دارد؟
الف  -حدود  ٥0سال
ب  -حدود  ٥00سال
ج-

حدود  ١600سال

 – ٥خدا چه کسانی را الهام بخشید تا کتابمقدس را به رشته تحریر درآورند؟
الف  40 -نفر که دور هم جمع شده ،با یکدیگر همکاری منودند.
ب  40 -نبی و کاهن
ج-

 66نفر از زمینههای مختلف

د-

حدود  40نفر از مشاغل مختلف و در زمانهای مختلف

 – 6این اشخاص همه در مورد یک موضوع مشرتک ،کتابهای خود را نگاشتند
و مطالب آنها هیچ تناقضی با یکدیگر نداشتند .زیرا
الف  -مؤلف واقعی خدا بود و آنها در حین نگارش کتابهای خود،
تحت کنرتل روحالقدس قرار داشتند.
ب  -هر یک از آنها دستورالعمل خود را برای نویسنده بعدی بجای
گذاشت.
جوابهای خود را مقایسه کنید.
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ساختامن کلی کتابمقدس
زمانی که دو نفر یا دو ملت میخواهند درباره موضوعی توافق کنند،
میتوانند از قرارداد و یا توافقنامه استفاده کنند .این معاهده به محض امضاء
طرفین را مکلف به رعایت آن میمناید و نبایستی شکسته شود.
کلمۀ عهد ،به معنی قرارداد و یا معاهده است .کتابمقدس به دو عهد یا
معاهده تقسیم شده است که به عتیق و جدید موسوم است .عهد عتیق و عهد
جدید معاهدههایی هستند که خدا با برش بسته است.
بر روی یکی از صفحات آغازین کتابمقدس اسامی کتابهای عهد عتیق
و عهد جدید همراه با شامرۀ صفحات رشوع هر یک از آنها ،نوشته شده است.
میبینید که عهد عتیق جلوتر از عهد جدید آمده است.
عهد عتیق به قوم یهود که عربانی یا بنیارسائیل نیز خوانده میشوند ،عطا
گردید .خدا این قوم را انتخاب کرد تا حقیقت الهی را دریافت کرده ،به نگارش
در آورد و به دیگران تعلیم نیز دهد .عهد عتیق به زبان عربی نوشته شد ،زیرا
زبان عربی زبان قوم یهود بود.
عهد عتیق تاریخ رابطۀ خدا با انسان را از آغاز خلقت تا آمدن منجیای
که میبایست معاهده جدیدی را برقرار کند ،شامل میشود.
عهد جدید تاریخ و رشایط معاهدۀ جدید را که خدا با متامی آنهایی که
عیسی مسیح را به عنوان منجی میپذیرند ،عرضه میدارد .عهد جدید از
داستان زندگی عیسی مسیح سخن میراند و تعلیامت و گفتههای او را بیان
میدارد.
زمانی که عهد جدید نوشته میشد ،زبان یونانی زبان مشرتک و مسلط
زمان بود .از آنجا که این معاهدۀ جدید فقط قوم یهود را شامل منیشد بلکه
متام انسانها را ،عهد جدید به زبان یونانی نگارش یافت و این امر باعث شد
که اغلب مردم بتوانند آن را بخوانند.
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آنچه باید انجام دهید
در هر یک از موارد زیر بهرتین جواب سؤاالت مورد نظر را مشخص کنید .سؤال
 9بیش از یک جواب صحیح دارد.
 – ٧چه کسانی انتخاب شدند تا مکاشفه خدا و معاهدهای را که به عهد عتیق
موسوم است ،دریافت دارند؟
الف  -عربانیها (بنیارسائیل)
ب  -مسیحیان
ج-

یونانیها

 – 8خدا با کسانی که عیسی مسیح را به عنوان منجی خود میپذیرند ،عهدی
بست .رشایط و چگونگی این معاهده را در کدام یک از موارد زیر میتوان
یافت؟
الف  -عهد عتیق
ب  -عهد جدید
 -9عهد عتیق با عهد جدید تفاوت دارد برای اینکه
الف  -عهد عتیق به زبان عربی نوشته شد نه یونانی.
ب  -عهد عتیق کتابهای زیادتری را شامل میشود.
ج-

عهد عتیق به ویژه برای یهودیان نوشته شد.
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د-

کتابی که خدا به ما داده است

نویسندگان عهد عتیق هامن اشخاصی نیستند که عهد جدید را
نوشتند.

هـ  -در مورد دورۀ متفاوتی از تاریخ سخن میگوید.
جوابهای خود را مقایسه کنید.

رابطۀ بین دو عهد
عهد عتیق از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا نقشهای را که خدا
برای برش دارد ،آشکار میسازد .ا ّما عهد عتیق معاهدهای موقتی بود تا آمدن
عیسی مسیح ،و تا عقد معاهدهای بهرت و ابدی .از آنجا که ما تحت رشایط
معاهدۀ جدید زندگی میکنیم (عهد جدید) پیشنهاد میکنیم که ابتدا این
معاهده را بخوانید.
عهد جدید بر عهد عتیق استوار است .عهد جدید نه تنها رابطۀ بین دو
معاهده را ترشیح میکند ،بلکه انجام بسیاری از نبوتهای عهد عتیق را در آن
مشاهده میکنیم.
بعنوان مثال ،در کتاب میکا (باب  ٥آیه  )2میخوانیم که منجی موعود،
در شهر یهودی نشین بیتلحم بدنیا خواهد آمد .در عهد جدید متی ١:2
میگوید که عیسی منجی موعود ،در بیتلحم دیده به جهان گشود.
در عهد عتیق ،مزمور  ١8:22میگوید که انسانها برای تقیسم لباسهای
منجی ،بین خود قرعه خواهند انداخت .زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب
خود را به مرگ تسلیم میمنود ،رسبازان لباسهای او را برداشتند .متی 3٥:2٧
میگوید" :پس او را مصلوب منوده ،رخت او را تقسیم منودند و بر آنها قرعه
انداختند".
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صدها منونۀ دیگر میتوان در این زمینه یافت .کتابهایی نیز تألیف شدهاند
که در آنها ،همه نبوتهای عهد عتیق را که در عهد جدید به انجام رسیدهاند،
ذکر میکنند.
حیرتآور است که کتابی به قدمت عهد عتیق در طی قرون متامدی،
سامل حفظ شده باشد .ما باید از برگزیدگان خدا ممنون باشیم که کالم خدا را
نه تنها دریافت کرده ،بلکه آن را حفظ و دیگر ملتها را نیز در آن سهیم
گردانیدند.

آنچه باید انجام دهید
 – ١0در مقابل هر یک از جمالت صحیح زیر عالمت بزنید.
الف  -از آنجا که عهد عتیق به قوم یهود داده شده ،لزومی ندارد که ما
هم آن را بخوانیم.
ب  -عهد جدید معاهدهای است که خدا با قوم امروزی خود بسته
است ،ا ّما عهد عتیق نیز دروس مهمی برای ما دارد.
ج-

هم عهد عتیق و هم عهد جدید هر دو مکاشفۀ الهی هستند و
نقشهای را که خدا برای برش دارد آشکار میسازند.

 – ١١بخاطر کتابمقدس که اکنون در دسرتس ماست از چه اشخاصی باید
ممنون باشیم؟ ...
 – ١2هر یک از نبوتهای ذکر شده از عهد عتیق را به محل انجام آن در عهد
جدید مربوط سازید.
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الف  -سموئیل  – ١3:٧نسل داود ،پادشاه ابدی
ب  -پیدایش  – ١0:49از سبط سلطنتی یهودا
ج-

مزمور  – 4:١١0کاهنی هامنند مل ِک ِ
صدق

د-

اشعیا  – ١4:٧حامله شدن یک باکره

هـ  -اشعیا  – 3:40یحیی ،صدای ندا کننده" ،راه خدا را مهیا کنید"
و-

اشعیا  – ١4:٧نام او – عامنوئیل

ز-

زکریا  9:9ورود به اورشلیم سوار بر االغ

س  -زکریا  – ١2:١١به سی پاره نقره فروخته شدن
ش  -اشعیا  9:٥3تدفین در مقربه شخص ثرومتند.
 -6متی ١:١

 -١مکاشفه ٥:٥
 -2متی 4:2١

 -٧متی 23:١

 -3لوقا ١٧:١

 -8عربانیان 6:٥

 -4متی ١٥:26

 -9لوقا 3١:١

 -٥لوقا ٥١-٥0:23
ترجمههای گوناگون کتابمقدس
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زبانهای مختلف
خدا طالب است که همه انسانها فرزند او عیسی مسیح را به عنوان منجی
خود بپذیرند ( ١پطرس  .)9:3از آنجا که خدا خود به این امر راغب است،
میخواهد که همۀ انسانها کالم الهی او را بفهمند .به همین دلیل است که عهد
عتیق برای قوم یهود به زبان عربی نوشته شد و عهد جدید برای متامی دنیا به
زبان یونانی.
از آنجا که امروزه بسیاری از ما زبان عربی و یونانی را منیدانیم ،اگر
کالم خدا به زبان که میدانیم ترجمه منیشد ،در درک و فهم آن دچار مشکل
میشدیم .اگر ما چیزی را به زبانی که آن را بخوبی منیدانیم بخوانیم ،حتی
چیزهای بسیار ساده را نیز اشتباه درک خواهیم کرد .به همین دلیل است که ما
کتابمقدس را مطالعه میکنیم ،تعلیم میدهیم ،و ترجمه و منترش میکنیم.
انجمنهای کتابمقدس پیوسته تالش زیادی برای ترجمههای جدید میکنند.
کتابمقدس در حال حارض به  ١300زبان مختلف دنیا ،ترجمه شده است.
زمانی که ترجمه جدیدی به پایان میرسد ،شادی زایدالوصفی همه را فرا
میگیرد زیرا امتام این ترجمۀ جدید ،به این معنی است که گروه دیگری از
مردم ،میتواند کالم خدا را به زبان مادری خود بخوانند .زبانهای زیادی وجود
دارند که کتابمقدس هنوز به این زبانها ،ترجمه نشده است .بیایید برای آنها
که این خدمت را به عهده دارند ،دعا کنیم تا قوت بیابند و این وظیفۀ خطیر را
ادامه دهند.

آنچه باید انجام دهید
 – ١3در مقابل آن موردی که جمله مورد نظر ما را به بهرتین نحو کامل میکند،
عالمت بزنید.
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دنیا به ترجمههای مختلف زیادی از کتابمقدس احتیاج دارد زیرا
الف  -خدا طالب است که همه انسانها کالم او را بفهمند.
ب  -بسیاری از مردم امروزه زبان عربی یا یونانی منیدانند.
ج-

درک و فهم مطلبی که به زبان مادری انسانها نوشته شده
باشد آسانتر است.
جوابهای خود را مقایسه کنید

ترجمه های مختلف
تغییر و تحول در یک زبان ،گاهی باعث میشود که بیش از یک ترجمه
در هامن زبان از کتابمقدس وجود داشته باشد .زمانی که ترجمهای قدیمی
میشود ،درک آن اندکی مشکل میگردد و احتیاج به تجدید دارد .کلامت
قدیمی جای خود را به کلامت جدیدتر داده ،به کلامتی که در صحبتهای
روزمره بکار میرود تبدیل میشوند.
انجام ترجمهای جدید ،به این معنی نیست که میخواهیم مفهوم و یا
تعالیم کتابمقدس را تغییر دهیم .همۀ ترجمهها (قدم و جدید ،پروتستان و
کاتولیک) همه اساساً یک کتابمقدس هستند .مرتجین سعی بلیغ منودهاند تا
در ترجمههای خود ،دقیقا ً هامن معنی و مفهوم را عرضه دارند که در منت اصلی
یونانی و عربی وجود دارد.
معروفترین ترجمهانگلیسی کتابمقدس ،ترجمهای است که به ترجمه
 King Jamesموسوم است .این ترجمه ،چند قرن پیش انجام شده و فهم آن
امروزه اندکی مشکل است.
بعضی افراد ،درک ترجمههای جدید را آسانتر و بهرت درک میکنند و
برخی نیز ترجمههای قدیمی را ترجیح میدهند.
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آنچه باید انجام دهید
در این مترینات آن موردی که جمله ما را به بهرتین نحو کامل میکند،
عالمت بزنید.
 -١4ما اکنون در زبان انگلیسی ترجمههای زیادی از کتابمقدس داریم زیرا
مرتجمین میخواهند
الف  -این ترجمهها مطابق با تعالیم شخصی خودشان باشند.
ب  -آن را به زبانی بیان کنند که درک و فهم آن برای مردم راحتتر
است.
 -١٥زمانی که از ترجمهای از کتابمقدس سخن میرانیم ،منظورمان
الف  -کیفیت صحافی آن است.
ب  -ترجمه آن است.
ج-

کلامت مشکل آن است.

 -١6در طول زمان به احتامل زیاد ترجمههای بسیار زیادی کتابمقدس را به
زبان مادری خود خواهیم دید زیرا
الف  -نارشین کتابمقدس بدنبال کسب ثروتاند.
ب  -زبانها و مفاهیم کلامت در طول زمان ممکن است تغییر یابند.

39

کتابی که خدا به ما داده است

آشنایی با کتاب مقدس

آپوکریفا
برخی از ترجمههای کتابمقدس شامل بخشی به نام آپوکریفا میباشند.
آپوکریفا ،کتابهایی هستند که در مورد اصل و منشأ آنها شک و تردید وجود
دارد .با اینکه این کتابها بعضی از اطالعات تاریخی را بیان میدارند،
مخصوصاً اطالعات مربوط به  400سال فاصلهای که بین عهد عتیق و عهد
جدید وجود دارد ،با این وجود منیتوان کلیه جزئیات تاریخی آنها را موثق
دانست .این کتابها هیچگونه شواهدی مبنی بر الهامی بودن عرضه منیدارند
و به همین دلیل نیز در زمرۀ نوشتههای مقدس یهود که عهد عتیق را بوجود
آوردهاند ،جای نگرفتهاند.
عنوان "آپوکریفا" که به این مجموعه از کتابها داده شده ،لغتی یونانی و
به معنی "چیزهای مخفی داشته شده" است .این کتابها به گونهای تلقی
میشدند که گویی خارج از درک و فهم انسانها هستند – حال آنکه کالم خدا
از آن جهت به ما عطا شده تا از آن فایده برده ،متتع یابیم .خدا میخواهد همۀ
انسانها نجات یابند و "به معرفت راستی گرایند١( ".تیموتاؤس .)4:2

آنچه باید انجام دهید
در مترینات زیر آن موردی که جمله ما را به بهرتین نحو کامل میکند،
عالمت بزنید.
 -١٧کلمه "آپوکریفا" یعنی
الف " -چیزهای مخفی داشته شده"
ب " -شک آمیز"
ج-

"نیمه تاریخی"
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آشنایی با کتاب مقدس

 -١8اکرث ترجمه های کتابمقدس شامل آپوکریفا منیشوند زیرا این نوشتهها
الف  -بیش از حد طوالنی هستند
ب  -شواهدی مبنی بر الهامی بودن خود ندارند.
ج-

برای ترجمه مشکل هستند.
جوابهای خود را مقایسه کنید:

 - ١ج – 66
 - ١0الف – غلط
ب – صحیح
ج – صحیح
 -2ج -کتاب که از طرف خداست و ما به آن کتاب احرتام میگذاریم زیرا
کالم خداست.
-١١

از اشخاص برگزیده خدا

 -3ب -افکار و کالم خدا را بنویسند..
 -١2الف – 6 -متی ١:١
ب-

 -١مکاشفه ٥:٥

ج-

 – 8عربانیان 6:٥

4١

آشنایی با کتاب مقدس
د-

 – 9لوقا 3١:١

هـ-

 – 3لوقا ١٧:١

و-

 – ٧متی 23:١

ز-

 – 2متی 4:2١

کتابی که خدا به ما داده است

س – 4 -متی ١٥:26
ش – ٥ -لوقا ٥١-٥0:23
 -4ج – حدود  ١600سال
 -١3هر سه دلیل را میتوان دالیل این نیاز دانست.
 -٥د – حدود  40سال نفر از مشاغل مختلف و در زمانهای مختلف.
 -١4ب -آن را به زبانی بیان کنند که درک و فهم آن برای مردم راحتتر است.
 -6الف -مؤلف واقعی خدا بود و آنها در حین نگارش کتابهای خود ،تحت
کنرتل روحالقدس قرار داشتند.
 -١٥ب – ترجمه آن است.
 -٧الف – عربانیها (بنیارسائیل)
 -١6ب – زبانها و مفاهیم کلامت در طول زمان ،تغییر و تحول مییابند.
 -8ب – عهد جدید
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 -١٧الف – "چیزهای مخفی داشته شده"
 -9متامی جوابها صحیحاند

 -١8ب – شواهدی مبنی بر الهامی بودن خود ندارند.
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چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

درس 3
چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم
هیچکس منیتوانست در آشپزخانه مادربزرگ چیزی را پیدا کند .آرد در
ظرفی قرار داشت که روی آن عنوان "شکر" به چشم میخورد و چای در ظرفی
که روی آن "منک" نوشته شده بود این امر مشکلی ایجاد منیکرد ،زیرا
مادربزرگ تنها فردی بود که در این آشپزخانه کار میکرد.
ا ّما در منزل آن سوی خیابان وضعیت به گونۀ دیگری است .روی هر ظرف
دقیقاً نام محتوای آن نوشته شده ،زیرا خانم خانه تنها کسی نیست که در این
آشپزخانه کار میکند .شوهر او دوست دارد صبحانۀ خود را آماده کند و
دخرتانش اغلب به نوبت شام را درست میکنند .الزم است برای استفاده از
آشپزخانه یک برنامۀ خاصی وجود داشته باشد.
کتابمقدس نیز باید طوری باشد که بتوانیم در آن راه خود را پیدا کرده و
آنچه را که نیاز داریم کسب کنیم .نارشین کتابمقدس از این مطالب آگاه
هستند .در نتیجه ،در همۀ ترجمهها ،جهت سهولت در پیدا کردن چیزی،
ترتیب بابها و آیهها یکسان نگاه داشته شده است.
کتابهایی نیز وجود دارند که مانند فهرستی ،ما را در پیدا کردن آیات
بخصوصی کمک میکنند .در این درس چگونگی خواندن و نوشنت محل آیات
را فرا خواهیم گرفت و اینکه چگونه میتوانیم به موضوعات و آیات مورد نظر،
دست یابیم.
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چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

در این درس خواهید خواند...
محل آیات
ارجاعهای حاشیهای
کشفاالیات

این درس به شام کمک خواهد کرد تا ...
محل آیهای را بنویسید و بگویید و پیدا کنید.
بدانید که چگونه میتوان ارجاعهای حاشیهای آیه و یا کشفاآلیات
را بکار برد.
محل آیات

طرز خواندن و نوشنت آیات
کتابهای کتابمقدس هر یک ،به بابهای مختلف تقسیم بندی شدهاند تا
ما را در خواندن و مطالعۀ آن ،یاری کنند .هر باب ،خود به قسمتهای کوچکرت
تقسیم شده است که شامرۀ آن در کنار سطر مربوطه قرار دارد .این بخشهای
کوچکرت را آیات میخوانند .زمانی که میخواهیم به قسمتی از کالم خدا اشاره
کنیم ،ابتدا نام کتاب ،سپس شامرۀ باب و بعد از آن شامرۀ آیه را میگوییم .همۀ
اینها با یکدیگر محل آیه کتابمقدس خوانده میشود.

4٥
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چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

اکنون به کتاب پیدایش ،اولین کتاب کتابمقدس نظری میاندازیم .اگر
ترجمهای که در دست دارید مقدمهای دارد ،از آن رصفنظر کرده ،قسمت باب
اول را پیدا کنید .حال به دنبال شامرۀ کوچکرت که در کنار هر سطر قرار دارد
بگردید .آیۀ اول کتاب پیدایش چنین آغاز میشود" :در ابتدا خدا "...اگر
بخواهید به این منت اشاره کنید ،باید بگویید "پیدایش باب یک ،آیۀ یک ".و
به این ترتیب ،شامرۀ آیات ادامه مییابد.
حال به باب  2میرویم .اولین آیۀ باب  2با این کالم رشوع میشود" :و آسامنها
و زمین همه لشکر آنها متام شد ".برای اشاره به ان منت باید گفت "پیدایش
باب دو ،آیۀ یک ".باب دو ،بیست و پنج آیه دارد.
حال به باب  ،٥آیۀ اول برویم" ،اینست کتاب  "...زمانی که به محل آیهای در
کتابمقدس اشاره میکنیم ،میتوان تنها به شامرۀ باب و آیه نیز اکتفا کرد،
بدون آنکه از کلامت "باب" و "آیه" استفاده کنیم.
پیدایش  ٥-١:٥را چطور میخوانید؟ "پیدایش پنج ،یک تا پنج" .خط فاصله
آیات و بابهای کتابمقدس را از یکدیگر جدا میکند .اگر بخواهیم به آیاتی
که به ترتیب نیست و از هامن باب اشاره کنیم ،چنین مینویسیم :یوشع 8 ،٥:١
و  ١0و آنها را چنین میخوانیم :یوشع یک ،پنج ،هشت و ده.
اگر محل آیات مورد نظر در بابهای مختلف یک کتاب باشند ،بابها را با
ویرگول از هم جدا میکنیم .متی  6-١:2 ،2١:١که به باب اول متی ،آیه بیست
و یک و باب دوم متی آیات یک تا شش اشاره دارد.
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چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

برخی از کتابها نظیر اول و دوم پادشاهان به دنبال هم آمده و دارای یک عنوان
میباشند .نویسندۀ رساله یوحنا ،سه رساله نوشته است که در هر سه ،نام خود
او به چشم میخورد :اول یوحنا ،دوم یوحنا و سوم یوحنا .اگر بخواهیم به اول
یوحنا  9:١اشاره کنیم ،میگوییم ،اول یوحنا باب یک ،آیۀ نه و یا اول یوحنا یک،
نه.
مطمنئ هستم که این نقطه گذاریها را به آسانی میتوانید یاد بگیرید .این
نقطه گذاریها در مطالعات بعدی شام نیز مفید خواهند بود.

آنچه باید انجام دهید
 -١در منودار زیر ،اطالعاتی را که بصورت ناقص نوشته شدهاند ،کامل کنید.
محل آیات

چگونگی بیان آن

الف -یوحنا ١6:3
ب  -رومیان شش ،بیست و سه
ج-

 ١یوحنا ١0:١8:١

د-

رومیان دوازده ،چهارده و شانزده

ه-

متی یک ،یک ،پنج و یک تا سه

4٧
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چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

 -2متی  4-١:١به چهار آیه اول انجیل متی اشاره دارد .در هر یک از محل آیات
زیر چند آیه وجود دارند؟
الف  -پیدایش .... 22-١8:8
ب  -پیدایش  ١8:8و .... 22
 -3متی  ١3:3 ،١:2 ،2١:١و  ١6را بیابید .چه موضوعاتی در این آیات ذکر
شدهاند؟
الف  -عیسی ،مجوسیان ،یحیی تعمید دهنده و شاگردان
ب  -عیسی ،مجوسیان ،یحیی تعمید دهنده و روحالقدس
ج-

عیسی ،یوسف ،و شبانان

پیدا کردن محل آیات
روزی بعد از امتام جلسۀ دعا و مطالعۀ کتابمقدس ،شخص نوایامنی به
من گفت" :شام باید شخص تیز هوشی باشید زیرا هر آیهای را در کتاب مقدس،
به رسعت پیدا میکنید" .پیدا کردن رسیع محل آیات به این معنی نیست که
شخص از هوش زیادی برخوردار است .بلکه فقط به این مطلب اشاره دارد که
درسی را که اکنون شام نیز فرا میگیرید ،او آن را به خوبی آموخته است.
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در ابتدای کتابمقدس فهرستی وجود دارد که در آن عنوان کتابهای
کتابمقدس همراه با شامرۀ صفحات آنها نوشته شده است .در مراحل اولیه
برای پیدا کردن منت بخصوصی از کتاب مقدس شاید ارجاع به این فهرست
رضوری باشد.
بهرتین راه برای پیدا کردن محل آیات این است که ترتیب قرار گرفنت
کتابهای کتابمقدس را حفظ کنید .بچهها این ترتیب را به رسعت یا میگیرند
و بزرگساالن نیز قادر به این کار هستند .شام میتوانید هر روز با تکرار نام پنج
یا شش کتاب ،آنها را یاد بگیرید و یا آنها را روی کارتهای کوچکی نوشته ،با
خود همه جا بربید .بعد از اندکی ،خواهید دید که نام متامی کتابها و ترتیب
قرار گرفنت آنها را در کتابمقدس بخوبی میدانید .بدین ترتیب یافنت هر یک
از کتابها با رصف حداقل زمان ،ممکن خواهد بود.

آنچه باید انجام دهید
 -4هر یک از محل آیات سمت راست را به آیات خود در سمت چپ مربوط
کنید:
الف  -فیلیپیان ١9:4
ب  -یوحنا 8:١

" -١آیا ترا امر نکردم ،پس قوی و دلیر باش:
" -2اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه

میکنیم و راستی در ما نیست".
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ج-

یوشع 9:١

چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

" -3خداوند شبان من است محتاج به چیزی

نخواهم بود".
د-

مزمور ١:23

" -4خدای من ،همۀ احتیاجات شام را

برحسب دولتمندی خود در جالل در
مسیح عیسی رفع خواهد منود"

ارجاعهای حاشیهای
برخی از کتابمقدسها در وسط منت ،در کنار صفحات ،یا در زیر هر
صفحه و یا بعد از هر آیه ،محل آیات دیگری برای مطالعه عرضه میدارند.
این آیات به شام کمک میکنند تا محل آیات مربوطه را پیدا کنید.
اگر کتاب "راهنامی مطالعۀ کتابمقدس" به زبان انگلیسی یا هر زبان
دیگر در دسرتس دارید ،با استفاده از حروف کوچکی که در کنار بعضی کلامت
نوشته شده ،میتوانید به محل آیات دیگری در هامن زمینه دست یابید.
محل ارجاع آیات و تفاسیری که در کتابمقدس عرضه میشوند ،مفیدند
ولی الهام روحالقدس منیباشند بلکه معلمین و محققین کتاب مقدس تنها
جهت سهولت در درک و فهم کتابمقدس ،آنها را ذکر کردهاند.

٥0
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چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

آنچه باید انجام دهید
از میان موارد زیر که جملۀ ما را به بهرتین نحو کامل میکند ،عالمت بزنید.
 -٥حروف کوچکی که در کنار کلامت بخصوصی نوشته شدهاند اسناد به ....
دارند.
الف -تقسیم بندی بخصوصی از بابها
ب-

نوعی الفبا

ج-

ارجاعهای حاشیهای

 -6ارجاعهای حاشیهای به شام کمک میکنند تا ...
الف  -دیگر آیاتی را که در هامن زمینه هستند ،پیدا کنید.
ب-

دیگر کتابهایی را که در هامن زمینه باید بخوانید ،بیابید.

کشفاآلیات یا آیه یاب کتابمقدس
کشفاآلیات فهرستی از کلامت اصلی کتابمقدس است که براساس
ترتیب الفبا ،نظام یافته است .این فهرست محل متام آیاتی را که در آنها آن
کلمۀ بخصوص بکار رفته است مشخص میدارد .در حال حارض بیشرت آیه یا
باب ها در زبان انگلیسی ،براساس ترجمه  King Jamesترتیب یافتهاند.
(کشفاآلیاتی که در زبان فارسی وجود دارد نیز ،براساس ترجمه قدیمی فارسی
که آن هم ترجمهای  King Jamesمیباشد مرتب شده است ).با این حال،
امیدواریم آنچه را که در این درس در رابطه با کشفاآلیات بیان میکنیم،
برایتان مفید باشد.

٥١
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زمانی که بخواهید از کشفاآلیاتی استفاده کنید ،منونههای زیادی را
میتوانید بکار بگیرید .مثالً فرض کنیم که میخواهید آیاتی را که در آنها کلمۀ
محبت بکار رفته است ،بخوانید .در کشفاآلیات خود کلمۀ محبت را پیدا
کنید .محل آیاتی که همراه با بخش کوچکی از خود آیه آمده است ،آیاتی
هستند که در آنها کلمه محبت بکار رفته است.
از کشفاآلیات میتوانیدبرا یپ یدا کردن آیات بخصوصین ی ز
استفاده کنید .فرض کنی م که شام بخش ویا متام قسمت آیه ای را
میدانید ولیمحل آن را نم یدانی .دیکیاز کلامت اصل یا ینآ یه را
اآلانتخاب و از کشفیات خود آن را پیدا کنید .در میان آیاتی که عنوان
شده ،این امکان وجود دارد که شام هامن کلمه را به قسمتی از آیۀ مورد نظرتان
پیدا کنید.
به عنوان مثال ،فرض کنیم که شام بدنبال یافنت محل آیهای هستید که میگوید
"طمع ریشۀ همه بدیها است ".شاید تنها قسمتی از این آیه را بخاطر دارید،
همین قسمت است .هامنطور که میبینید در این قسمت از آیه ،سه کلمه اصلی
وجود دارند که میتوانید به آنها مراجعه کنید" .طمع"" ،ریشه" و "بدی" .اگر
به کشفاآلیات در قسمت "طمع" مراجعه کنید ،به این مطلب بر میخورید:
 ١تیمو  ،١0:6طمع ریشه همۀ بدیهاست.
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اگر در ردیف طمع نتوانستید آیه مورد نظرتان را پیدا کنید به ردیف
کلامت ریشه یا بدی مراجعه کنید.
مثالً آیۀ مذکور در باال یعنی اول تیموتائوس  ١0:6از آن دسته آیاتی است
که معموالً بطرز نادرستی بکار برده میشود .قایدۀ کشفاآلیات در این زمینه
این است که به ما کمک میکند تا این آیه را با مقایسه با آیات مشابه ،بهرت
درک کنیم.
آیا کتابمقدس شام ارجاعهای حاشیهای یا کشفاآلیات دارد؟ اینها از
جمله وسایلی هستند که برای معملین ،واعظین و دیگر کسانی که میخواهند
کار خدا را انجام دهند الزم است .شاید شام منیخواهید معلم و یا واعظ شوید،
ا ّما اگر چنین وسایلی را بکار گیرید ،چیزهای جدید زیادی خواهند آموخت.
با این کمکها بهرت میتوانید مطالب را از کالم خدا پیدا کرده ،در مورد رابطۀ
خود با او و با دیگران مطالب بیشرتی یاد بگیرید.

آنچه باید انجام دهید
 -٧کدام جمله زیر صحیحندانداند؟
الف  -کشفاآلیات فهرستی است که در آن کلامت اصلی
کتابمقدس به ترتیب الفبا ترتیب یافتهاند.
ب  -کشفاآلیات تنها مختص به واعظین و معلمین است.
ج-

اگر از آیهای تنها یک یا دو کلمه بخاطر داشته باشید ،احتامالً
آیه مورد نظر را میتوانید پیدا کنید.

٥3

آشنایی با کتاب مقدس
د-

چگونه آنچه را که میخواهیم ،در کتابمقدس بیابیم

کشفاآلیات و ارجاعهای حاشیهای هر دو یکی هستند.
جوابهای خود را مقایسه کنید:

 -١الف  -یوحنا سه ،شانزده
ب  -رومیان 23:6
ج-

اول یوحنا یک ،هشت تا ده.

د-

رومیان  ١6 ،١4:١2و ١8

ه-

متی 3-١:٥ ،١:١

 -٥ارجاعهای حاشیهای
 -2الف  -پنج
ب  -دو
 -6الف  -دیگر آیاتی که در هامن زمینه هستند
عیسی ،مجوسیان ،یحیی تعمید دهنده و روحالقدس

 -4ب-

 -٧الف -صحیح
ج-

صحیح

 -4الف " -4 -خدای من همۀ احتیاجات شام را ....
ب " -2 -اگر گوییم که گناه نداریم ....
ج-

" -١آیا ترا امر نکردم پس ....

د-

" -3خداوند شبان من است....

٥4

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

درس 4
کتابهای عهد عتیق
"خواندن عهد عتیق ،مانند خواندن دیگر کتابهای قدیمی تاریخی است"
این سخن از دهان مرد جوانی بیرون میآمد که اخیرا ً به گروه مطالعۀ
کتابمقدس ما پیوسته بود .با اینحال ،زمانی که این مرد جوان قسمتی از عهد
عتیق را خواند و مطالعه کرد ،عقیدهاش تغییر یافت.
گرچه عهد عتیق برخی مطالب تاریخی ،نظیر خلقت و داستان ملت یهود
را شامل میشود ،ا ّما مطالبی که در آن وجود دارد ،باالتر از بیان رصف مطالب
تاریخی است .برخی مواقع داستانی از نقطه نظر دیگری تکرار و یا بیان
میگردد .نبوتها در عهد عتیق به دقت ثبت شدهاند .بعضی از آنها در هامن
زمان جامۀ عمل پوشیدند ،و بعضی دیگر در آینده بوقوع خواهند پیوست .این
کتاب داستانهای عشقی ،اشعار ،رسودها و امثال را به گونهای غنی شامل
میگردد.
از کتابهای تاریخی میتوان انتظار داشت که در مورد قهرمانان خود
مطالبی را بیان کنند ،ا ّما عهد عتیق عقاید و رسوم زمانی را که قهرمانانش در
آن میزیستهاند ،بیان میدارد .این داستانها اهمیت زیاد دارند ،زیرا تصویر
روشنی از رابطۀ خدا را با قوم خود عرضه میدارند.

٥٥

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

کتاب عهد عتیق را می توان به پنج قسمت عمده تقسیم کرد .در درس
سوم ،در مورد تقسیامت کوچکرت کتابها که هامن بابها و آیات باشند مطالبی
عنوان کردیم .حال به این تقسیامت و طبقهبندیهای عمده نظر میافکنیم.

در این درس خواهید خواند...
طبقهبندی کتابهای عهدعتیق
آشنایی با هر طبقهبندی

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
تقسیمبندی و ترتیب عمدۀ کتابهای عهد عتیق را تشخیص دهید
بیان صفت مشخصهای که هر کتاب یا مؤلف را از دیگر کتابها و
مؤلفین جدا میسازد.

طبقهبندی کتابهای عهدعتیق
 39کتاب عهد عتیق به صورت زیر طبقهبندی میشوند:
 ٥کتاب
رشیعت
تاریخ
شعر

 ١2کتاب
 ٥کتاب

انبیای بزرگ

 ٥کتاب

انبیای کوچک

 ١2کتاب

٥6

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

فهرست ابتدای کتاب مقدس ،لیستی از کتابهای عهد عتیق را عرضه
میدارد .این کتابها را میتوان بصورت زیر طبقهبندی کرد .ولی اگر به این شکل
طبقهبندی نشدهاند ،منودار زیر میتواند راهنامی خوبی باشد.
رشیعت
پیدایش
خروج
الویان
اعداد
تثنیه
تاریخ
یوشع
داوران
روت
 ١و  2سموئیل
 ١و  2پادشاهان
 ١و  2تواریخ ایام
عزرا

٥٧

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
نحمیا
اسرت

شعر
ایوب
مزامیر
امثال
جامعه
غزل غزلهای سلیامن

انبیای بزرگ
اشعیا
ارمیا
مراثی
حزقیال
دانیال

٥8

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
انبیای کوچک
هوشع
یوئیل
عاموس
عوبدیا
یونس
میکا
ناحوم
حبقوق
صفنیا
حجی
زکریا
مالکی

البد شام نیز در حیرت هستید که چرا به دو گروه کوچک و بزرگ تقیسم
شدهاند .متام کتابهای انبیا مهم هستند و این طبقهبندی تنها برای سهولت در
کاربرد آنها میباشد .تنها تفاوتی که وجود دارد این است که کتابهای انبیای
بزرگ (به استثنای مراثی ارمیا) حجیمترند و بابهای زیادی را شامل میشوند،
در حالیکه کتابهای انبیای کوچک کمحجمتر هستند.

٥9

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

آنچه باید انجام دهید
 -١عناوین زیر را به ترتیب درست خود ،طبقهبندی کنید .در مقابل عنوانی
که به اولین طبقهبندی متعلق است ،شامره  ١و در مقابل عنوانی که به
دومین طبقهبندی تعلق دارد ،شامره  2را قرار دهید و به این ترتیب تا آخر
ادامه دهید.
الف  -انبیای بزرگ
ب  -رشیعت
ج-

شعر

د-

انبیای کوچک

هـ  -تاریخ
 -2در هر یک از طبقهبندیهای زیر چند کتاب وجود دارند؟
رشیعت ،شعر ،و انبیای بزرگ هر یک  ..........کتاب دارند.
تاریخ و انبیای کوچک هر یک  .............کتاب دارند.
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کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

آشنایی با هر طبقهبندی
رشیعت
پنج کتاب آغازین کتابمقدس ،به عنوان کتابهای رشیعت معروفاند.
این کتابها را تورات و خمسه نیز میخوانند که به معنی "پنجکتاب" میباشد.
خمسه توسط موسی ،رهرب بزرگ و رهاننده قوم یهود نوشته شد .به همین دلیل
این کتابها را "خمسۀ موسی" نیز میخواند.
پیدایش یعنی "آغاز" یا "منشأ" .کتاب پیدایش از آفرینش ،منشأ انسان،
طوفان نوح ،و دعوت از ابراهیم سخن میراند.
خروج یعنی "بیرون رفنت" .خروج ،بیان میدارد که خدا چگونه قوم خود
را از بندگی در مرص رهانید و آنها را هدایت فرموده ،دریای رسخ را برایشان
باز منود و کلیه احتیاجات آنها را برطرف کرد .کتاب خروج شامل ده فرمان و
رشیعتی که خدا به قوم یهود دارد ،میگردد.
کتاب الویان نام خود را از الوی گرفته است .سبط (قبیله) الوی ،جهت
کهانت تخصیص یافته بود .در این کتاب با دستورالعمل کاهنان و چگونگی
برگزاری هدایا و قربانیها ،روبرو میگردیم .هدایا و قربانیها ،همه اشاره به آینده
داشتند ،یعنی به مسیح که قرار بود برای متامی دنیا قربانی گناه گردد.
اعداد ،رسشامری قوم یهود را در خود دارد .ثبت این رسشامری ،برای
ملت جوانی که میرفت تا رسزمینی را که خدا به پدر آنها ابراهیم ،وعده فرموده
بود تصاحب کند ،اهمیت داشت.

6١

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

تثنیه یعنی "رشیعت دوم" .کتاب تثنیه فرامین بعدی خدا به قوم،
خداحافظی موسی ،و مأموریتی را که به یوشع ،جانشین موسی سپرده میشود،
شامل میگردد.
خمسه موسی با نکات برجستۀ رفتار خدا با انسان ،در مدت زمانی قریب
به  2٥00سال رسوکار دارد .این کتابها پایه و اساس داستان رهایی را بنا مینهند.

آنچه باید انجام دهید
 -3نامهای کتب رشیعت را چندین بار بخوانید ،بطوری که بتوانید آنها را از
حفظ بگویید .آنگاه بدون مراجعه به آن ،پنج کتابموسی را نام بربید.
الف .... -
ب .... -
ج-

....

د-

....

هـ .... -
 -4توضیحات سمت راست را باعنوان درست خود در سمت چپ مربوط
کنید.
الف – رهایی از بردگی

 -١پیدایش

ب – قوانین و مقرراتی برای کاهنان یهود

 -2خروج

ج – آفرینش انسان

 -3الویان
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آشنایی با کتاب مقدس
د–

کتابهای عهد عتیق
 -4اعداد

ثبت رسشامری

 -٥تثنیه

هـ  -خداحافظی موسی

 -٥در مقابل آن موردی که جمله ما را به بهرتین نحو کامل میکند ،عالمت
بزنید:
پنج کتاب اول کتابمقدس به کتابهای رشیعت موسوماند زیرا

الف – قوانینی راکه خدا به قوم داده است در خود دارند.
ب –  2٥00سال تاریخ یهود را دربر میگیرند
ج – ده فرمان را شامل میشوند
د–

دستورالعمل الویان را در خود دارند.

تاریخ
 ١2کتاب تاریخی ،تاریخ قوم یهود را بیان میدارند .این کتابها ،از رابطۀ
خدا با اشخاص و با ملت بعنوان جمع سخن میرانند.
یوشع ،رسداری که قوم عربانی را بعد از مرگ موسی رهربی منود ،به جهت
تسخیر رسزمین کنعان میرود .کتاب یوشع از این تسخیر سخن میگوید.
هرچند که چندین شهر و پادشاهی کوچک سعی کردند در مقابل این تسخیر
مقاومت منایند.
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کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

داوران 400 ،سال مملو از شکست و پیروزی در کنعان را در خود دارد.
شکست زمانی که قوم ،خدا را فراموش میکردند و پیروزی ،زمانی که قوم توبه
میمنود و خدا دوارانی را علم میکرد تا آنها را برهانند.
کتاب روت از زنی رسسپرده سخن میراند .دخرت که از رسزمین موآب بود
و در زمان داوران زندگی میکرد .روت ،جدۀ داود پادشاه و یکی از اجداد
عیسی مسیح است.
کتابهای اول و دوم سموئیل نام خود را از سموئیل ،آخرین داور ارسائیل
اخذ کردهاند .سموئیل ،کاهن ،نبی ،معلم و سیاستمداری بود که نقش مهمی
در برقراری پادشاهی ملت خود بازی کرد.
کتابهای اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ تاریخ قوم یهود را ادامه
می دهند و علت تقسیم این قوم را به دو پادشاهی ارسائیل و یهودا ،بیان
میکنند .کتابهای تواریخ شجرهنامههایی را نیز که برای ملت یهود مهم است،
در خود دارند.
خدا ،عزرای کاهن و نحمیای شاهزاده را بکار برد تا قوم یهود را در
بازگشت از اسارت بابل ،رهربی کنند .عزرا و نحمیا برای بازسازی ملت یهود،
همت گامشتند .خدا ،عزرای کاهن را در نوشنت الهام بخشید و تا کتابهای
مقدس را که تشکیل دهنده عهده عتیقاند ،جمعآوری مناید .عزرا از این
کتب ،نسخههایی تهیه کرد تا مردم بتوانند کالم خدا را خوانده ،نسبت به آن
آگاهی پیدا کنند.
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کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

کتاب اسرت ،روایت میکند که خدا چگونه یک دخرت زیبای یهودی را
بکار برد تا قوم خود را در دوران اسارت ،از قتل عام حفظ کند.
اگر به کتابمقدس خود بنگرید ،میبینید که کتابهای تاریخی حدود
 ١/3کتاب مقدس را به خود اختصاص دادهاند .میتوانید در صفحۀ آغازین
یوشع و صحفۀ انتهایی اسرت ،تکه کاغذی قرار دهید .تالش کنید تا هر یک از
کتابها را به رسعت پیدا کنید .این کار به مترین احتیاج دارد .شاید یکی از
دوستانتان بتواند چند نام را انتخاب کرده به شام بگوید تا آنها را پیدا کنید.

آنچه باید انجام دهید
 -6هر یک از توضیحات سمت راست را به عناوین سمت چپ خود مربوط
کنید.
الف  -قوم یهود را از قتل عام حفظ کرد
ب  -جدۀ داود پادشاه
ج-

 400سال شکست و پیروزی

د-

کاهنی که از کالم خدا نسخههایی تهیه کرد

هـ  -شاهزادهای که قوم یهود را در بازگشت از بابل رهربی منود
و-

رسداری که کنعان را تسخیر کرد

ز-

آغاز پادشاهی ارسائیل

س  -تاریخ ارسائیل و یهودا

6٥

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
 -١یوشع
 -2داوران
 -3روت
 ١ -4و  2سموئیل
 ١ -٥و  2پادشاهان و  ١و  2تواریخ
 -6عزرا
 -٧نحمیا
 -8اسرت

 -٧دومین طبقهبندی کتابهای عهد عتیق به "کتابهای تاریخی" موسوم است
زیرا تاریخ
الف  -موآب و بابل را بیان میدارد.
ب-

کنعان و مرص را بیان میدارد.

ج-

یهودا و ارسائیل را بیان میدارد.

 -8سه کتاب آخر کتابهای تاریخی از حفاظتی سخن میرانند که خدا در
زمان اسارت و بازگشت از آن ،از قوم یهود به عمل میآورد .این کتابها
عبارتند از:
الف  -عزرا ،نحمیا ،اسرت
ب  ١ -و  2سموئیل ١ ،و 2پادشاهان
ج-

یوشع ،داوران ،روت
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کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

 -9ما عزرا را بخاطر کدام کار مهمی که انجام داد بخاطر سپردهایم.
الف  -جمعآوری کتابهای عهد عتیق و حفظ آن
ب  -نوشنت خمسه یا  ٥کتاب رشیعت
 -١0پنج باب اول ،کتابهای اول پادشاهان و اول تواریخ را با یکدیگر مقایسه
کنید .کدام یک از این دو کتاب ،در زمینۀ شجرهنامهها و ثبت اسامی
نیاکان خانوادهها ،مطالب بیشرتی ابراز میدارد؟
الف  ١ -پادشاهان
ب  ١ -تواریخ

شعر
بسیاری از کتابهای کتابمقدس ،قسمتهایی دارند که بصورت شعر بیان
شده است .پنج کتاب از این نوع کتابها ،تحت عنوان کتابهای شعری
طبقهبندی شدهاند.
ایوب ،شعری است دراماتیک پر از رنج و عذاب مردی عادل و اینکه ایامن
او چگونه در پایان پاداش مییابد .این کتاب به عنوان قدیمیترین کتاب
کتابمقدس تلقی میگردد.
مزامیر ،کتاب رسود و دعای کتابمقدس است .این اشعار بوسیلۀ قوم
ارسائیل گردآوری و در پرستش آنها بکار میرفت .با اینکه داود و برخی دیگر
از رهربان ،بسیاری از این مزامیر را رسودهاند ،ا ّما با اینحال نوسیندۀ تعدادی
از آنها هنوز هم مشخص نیست.
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آشنایی با کتاب مقدس

سلیامن ،پرس داود و سومین پادشاه ارسائیل ،حکیمترین مردی بود که پا
به عرصه وجود گذاشته بود .او کتاب امثال را از آن جهت نوشت و تألیف کرد
تا به جوانان یاد بدهد که چگونه نیک زندگی کنند و کامیاب باشند .کتاب
امثال یکی از "کتابهای حکمت" است.
جامعه ،شهادت خود سلیامن است بر این مطلب که چطور زندگی بدون
خدا خالی و عبث است .لذت جوییها ،ثروتها ،کامیابیها و قدرت منی
تواند انسان را به هیچ وجه ارضا کنند .انسان آفریده شده است تا خدا را خدمت
کند.
غزل غزلهای سلیامن به یک ا ُ ِپرا بیشرت شبیه است ،رسودی واقعاً
دراماتیک .این کتاب از محبت بین عروس و داماد سخن میگوید و بطور
سمبولیک محبت خدا را نسبت به قوم خود بیان میدارد.
شعر عربی ،اغلب در سبک و هم در بیان با دیگر اشعار تفاوت دارد و از
آن الگویی که ما جهت درک زیبایی اشعار داریم ،تبعیت منیمناید .در رسارس
کتابهای شعری میبینیم که چطور قلب خدا نسبت به قوم خود میطپد و قوم
نیز به نوبۀ خود ،چگونه پاسخ و عکسالعمل نشان میدهد .ند

آنچه باید انجام دهید
 -١١بیایید یکبار دیگر توضیحات را با عناوین مربوط کنیم ،درست هامنطور
که برای دو طبقهبندی دیگر انجام دادیم .در مقابل هر یک از توضیحات
سمت راست ،عنوان کتاب مربوط به خود را بنویسید.
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آشنایی با کتاب مقدس

الف  -خدا قوم خود را چنان دوست دارد که داماد عروس خود را  -١ایوب
 -2مزامیر

ب  -کتاب شعر عربی.
ج-

به جوانان میآموزد که چگونه زندگی کنند.

 -3امثال

د-

جرا مرد عاقل عذاب میکشد.

 -4جامعه
 -٥غزل غزلها

هـ  -عبث و بیمثر بودن زندگی بودن خدا

انبیای بزرگ
هر وقت که خدا میخواست با قوم خود مستقیامً ارتباط برقرار کند ،از
اشخاص برگزیدهای استفاده میکرد که نبی خوانده میشدندو این انبیا پیام خدا
را خواه شفاهاً و خواه کتباً بیان میکردند.
این کتابها ،از آن جهت به عنوان انبیای بزرگ طبقهبندی شدهاند که طول
خدمت و میزان پیام و تأثیر عمیق این انبیا بیشرت از سایرین بوده است.
اشعیا ،شاهزاده و پیغمربی بود که در زمان برقراری و ظهور امپراطوری
بابل زندگی میکرد .اشعیا اسارت ملت یهود را پیشگویی کرد ،ا ّما در عین حال
به آنها پیام امید نیز داد .اشعیا  ٧00سال پیش از تولد مسیح ،تولد او را از
باکره ،مرگ او بخاطر گناهان آدمیان ،و قیام او را پیشگویی منود.
ارمیا نیز از اسارت بابل سخن گفت و پیشگویی کرد که قوم یهود بعد از ٧0
سال اسارت ،به رسزمین خود برخواهد گشت .فرمان کورش مبنی بر بازگشت
یهودیان به فلسطین ،هامنگونه روی داد که ارمیا پیشگویی کرده بود (ارمیا
.)١١:2٥

69

کتابهای عهد عتیق
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ارمیا بسیاری از نبوتها را که با نابودی اورشلیم جامۀ عمل پوشید ،مشاهده
کرد .او این مشاهدات را در پنج شعر غمانگیز و دردآور در کتاب مراثی ارمیا
بیان میدارد.
حزقیال ،یکی از انبیای بزرگ دوران تبعید است .او در زمان  ٧0سال
اسارت قوم یهود بدست بابلیها ،نبوت میکرد.
دانیال ،شاهزادۀ اسیر یهودی ،به مقام نخستوزیری امپراطوری بابل دست
یافت .پیشگوییهای دقیق او مبنی بر ظهور و سقوط امپراطوریها واقعاً
حیرتآور است .بسیاری از این پیشگوییها جامۀ عمل پوشیدهاند و برخی نیز
در دوران زندگی ما در حال انجاماند.

آنچه باید انجام دهید
 -١2کدام یک از انبیای بزرگ  ٧00سال پیش از این میزیست و پیشگوییهای
او در زندگی عیسی ،جامۀ عمل پوشید.
الف  -اشعیا
ب  -ارمیا
ج-

حزقیال

د-

دانیال

 -١3یکی از کتابهای زیر کتابی است پر از شعر ولی در طبقهبندی کتابهای
شعری قرار ندارد وسخن از ویرانی و نابودی اورشلیم میراند .این کتاب
کدام است؟

٧0

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
الف  -امثال
ب  -جامعه
ج-

ارمیا

د-

مراثی

در سؤاالت زیر موردی که به بهرتین نحو ،جمله مورد نظر ما را کامل
میکند ،عالمت بزنید.
 -١4انبیایی که در بابل اسیر بودند و در زمان اسارت و تبعید برای قوم یهود
نبوت میکردند ،عبارتند از:
الف  -اشعیا و ارمیا
ب  -حزقیال و دانیال
ج-

هوشع ،یوئیل و عاموس

د-

ارمیا و مراثی

 -١٥نام آن شاهزادۀ یهودی که در زمان اسارت خود به مقام نخستوزیری
رسید چه بود.
الف  -اشعیا
ب  -ارمیا
ج-

دانیال

 -١6نبوتهای سمت راست را به نبی آن مربوط کنید.

٧١

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
الف  -تولد مسیح از باکره

 -١ارمیا

ب  -ظهور و سقوط امپراطوریها

 -2اشعیا

ج-

 -3دانیال

 ٧0سال اسارت در بابل

انبیای کوچک
اگر  ١2کتاب انبیای کوچک را کنار یکدیگر بگذاریم ،قُطر آنها به اندازۀ
قطر کتاب اشعیا نبی منیشود .ا ّما این اشخاص نیز خدا را دوست داشتند و با
شجاعت ،پیام او را به اشخاصی که اغلب معتقد به خدا نبودند و یا بر علیه
او عصیان میورزیدند ،بیان میکردند 9 .نفر آغازین این دوازده نبی ،پیش از
اسارت ،و سه نبی باقیامنده ،بعد از بازگشت قوم یهود به رسزمین خود،
میزیستند .هر یک از کتابها به نام خود نبی مس ّمی شده است.
هوشع ،از محبتی که خدا نسبت به قوم خود داشت ،سخن گفت و این محبت
را چون محبتی تصویر کرد که شوهری نسبت به زن بیوفای خود دارد .هوشع
محبت خدا را با بخشیدن همرس بیوفای خود تصویر میکند.
یوئیل ،نزول روحالقدس را پیشبینی کرد که این پیشگویی در روز پنطیکاست
و نهضت پنطیکاستی عرص حارض ،بوقوع پیوست.
عاموس ،چوپانی بود که خدا او را به پایتخت ارسائیل فرستاد تا بر علیه عدالت
اجتامعی حاکم بر آنجا نبوت کند .او مردم را از داوری قریبالوقوعی که
بخاطر گناه آنان میآمد ،آگاه و به آنها هشدار داد.

٧2

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

عوبدیا ،بر علیه کشور ادوم نبوت کرد و اعالم منود که داوری بر آن کشور
خواهد آمد .عوبدیا کوچکرتین کتاب عهد عتیق است .در مورد خود عوبدیا
نبی مطالب اندکی میدانیم.
خدا یونس را به عنوان یک میسیونر به نینوا فرستاد ،ا ّما یونس سعی منود با
کشتی به شهری دیگری فرار کند .یونس بعد از اینکه نهنگ بزرگی او را بلعید،
توبه کرد و خدا او را از شکم آن نهنگ رهایی داد و پس از آن از خدا اطاعت
منود.
میکا ،در زمان اشعیا و هوشع زندگی میکرد .او نابودی ملت یهود را پیشگویی
و سپس ،دربارۀ آن نور امیدی که در آینده بر آنها میدمید ،نبوت کرد .او از
منجی موعود سخن گفت و در میکا  2:٥حتی شهری را هم که عیسی قرار بود
در آنجا متولد شود ،ذکر کرد.
ناحوم ،نابودی نینوا ،آن شهر عظیم را که با پیام یونس توبه کرده بود ،پیشگویی
کرد .بعد از پیام یونس ،مردم نینوا توبه کرده بودند ولی بعد از مدتی ،دوباره به
رشارت خود روی آوردند و بنا به امر خداوند آن شهر به ویرانی خود نزدیک
میشد.
حبقوق و صفنیا ،از این مطالب سخن راندند که اگر مردم توبه نکنند ،شکست
خواهند خورد و به اسارت خواهند رفت .مردم به گناهان خود ادامه دادند و در
نتیجه به عنوان اسیر به بابل برده شدند.
بعد از بازگشت قوم به فلسطین از اسارت بابل ،خدا حجی و زکریا را بکار
گرفت تا آنها را در بازسازی هیکل تشویق منایند.

٧3

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

مالکی ،آخرین نبی عهد عتیق ،چهار صد سال قبل از تولد عیسی مسیح
میزیست .پیامی را که مالکی نبی در  ١2-8:3در رابطه به ده یک بیان میدارد.
بخوانید.
بدین ترتیب گزارش چگونگی رابطۀ خدا با قوم خود در پیامن قدیم متام
میشود ،در حالیکه آنها منتظر آمدن مسیح و معاهده جدید او هستند.
 -١٧هر یک از صفات مشخصه سمت راست را به نبی آن در سمت چپ مربوط
کنید.
الف  -داوری بر ادوم

 -١هوشع

ب  -موعظه به نینوا

 -2یوئیل

ج-

محبت خدا

 -3عاموس

د-

بیعدالتی اجتامعی

 -4عوبدیا
 -٥یونس و ناحوم

هـ  -روحالقدس
و-

محل تولد مسیح

 -6میکا

ز-

پیام در مورد ده یک

 – ٧حبقوق و صفنیا

س  -شکست ملی و اسارت

 -8حجی و زکریا

ش  -بازسازی هیکل

 -9مالکی

جوابهای خود را مقایسه کنید:

٧4

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
 -١الف 4 -
ب١ -
ج3 -
د-

٥

هـ 2 -
 -١0ب  ١ -تواریخ
 -2پنج و دوازده
 -١١الف ٥ -غزل غزلهای سلیامن
ب  2 -مزامیر
ج  3 -امثال
د-

 ١ایوب

هـ  4 -جامعه
 -3الف  -پیدایش
ب-

خروج

ج-

الویان

د-

اعداد

هـ -

تثنیه

 -١2الف-

اشعیا

٧٥

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
 -4الف -2 -خروج
ب -3 -الویان
ج  -١ -پیدایش
د-

 -4اعداد

هـ  -٥ -تثنیه
 -١3د -

میراثی

 -١٥الف  -قوانینی که خدا به قوم داده است در خود دارند.
ج-

ده فرمان را شامل میشوند

د-

دستورالعمل الویان را در خود دارند.

 -١4ب -حزقیال و دانیال
 -١6الف  -8 -اسرت
ب  -3 -روت
ج-

 -2دواران

د-

 -6عزرا

هـ  -٧ -نحمیا
و-

 -١یوشع

ز-

١ -4و 2سموئیل

س١ -٥ -و 2پادشاهان و ١و 2تواریخ

٧6

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس
 -١٥ج  -دانیال
 -٧ج  -یهودا و ارسائیل
 - ١6الف  -2 -اشعیا
ب  -3 -دانیال
ج-

 -١ارمیا

 -8الف  -عزرا ،نحمیا ،اسرت.
 -١٧الف  -4 -عوبدیا
ب  -٥ -یونس و ناحوم
ج-

 -١هوشع

د-

 -3عاموس

هـ  -2 -یوئیل
و-

 -6میکا

ز-

 -9مالکی

س -٧ -حبقوق و صفنیا
ش  -8 -حجی و زکریا
 -9جمعآوری کتابهای عهد عتیق و حفظ آن.

٧٧

کتابهای عهد عتیق

آشنایی با کتاب مقدس

حال که چهار درس اول این دوره را متام کردهاید ،میتوانید به سؤاالت
بخش اول آزمون نهایی پاسخ گویید .دروس  4 ١را مرور کرده و پس از آن طبق
دستورالعملی که در دفرتچۀ سؤاالت آزمون نهایی آمده است ،به سؤاالت جواب
دهید.

٧8

کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

درس 5
کتابهای عهد جدید
در زمانی که عهد جدید نوشته میشد ،سیامی عهد عتیق تا حدود زیادی
تغییر یافته بود .ایام انبیا رخت بربسته بود و بسیاری از مردم نسبت به چیزهای
روحانی روحیۀ بیتفاوتی داشتند .ملت یهود نیز مانند دیگر ملتهای خاور
نزدیک و اروپا تحت حکمرانی رومیان قرار داشت .اگر چه این دوران برای
ملت یهود دوران سختی بود و آنها با متامی وجود طالب آزادی و استقالل خود
بودند ،ا ّما وجود رومیان ،قوایدی نیز برای ایشان به همراه داشت .ارتش
نیرومند روم باعث شده که بر راههای بازرگانی ،امنیت حکمفرما شود و فرهنگ
یونان با موسیقی و هرن خود ،در رسارس امپراطوری گسرتده گردد.
تصادفی نبود که خدا ،فرزند خود را در این دوران به جهان فرستاد.
یونانیها زبان مشرتک را در رسارس امپراطوری برقرار ساخته بودند ،بطوریکه
مژدۀ انجیل میتوانست در محدودۀ وسیعی ،بدون هیچ مشکلی پخش شود و
از طرف دیگر آزادی و امنیتی که رومیان بوجود آورده بودند ،باعث سهولت
بشارت میگردید.

٧9

کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

عهد جدید داستان زندگی مسیح و آغاز مسیحیت است .کتابهای عهد
جدید ،برای متام مؤمنین وعدههای بیشامری را عرضه میدارند ،آینده را
پیشگویی میکنند و امید زندگی جاودان را عرضه میدارند .امیداورم در حین
مطالعه این درس عالقمند گردید تا خود آن را مطالعه کرده و به حقایق آن خود
دست یابید.

در این درس خواهید خواند...
طبقهبندی کتابهای عهد جدید
آشنایی با هر طبقهبندی

این درس به شام کمک خواهد کرد تا ...
مطالبی در مورد مؤلفین عهد جدید و آنچه که نوشتهاند یاد بگیرید.
بدانید که پیام اصلی و مرکزی عهد جدید حیات و تعالیم عیسی مسیح
است.

طبقهبندی کتابهای عهدجدید
در درس چهارم دیدیم که عهد عتیق ،به پنج قسمت عمده ،تقسیم شده
است .عهد جدید نیز پنج قسمت عمده دارد.
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

عهد جدید  27کتاب به صورت زیر دارد:
اناجیل
متی
مرقس
لوقا
یوحنا

تاریخ
اعامل رسوالن

رساالت پولس
رومیان
١و 2قرنتیان
غالطیان
افسسیان
فیلیپیان
کولسیان
١و 2تسالونیکیان
8١

کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

١و 2تیموتائوس
تیطس
فلیمون
عربانیان

رساالت عمومی
یعقوب
١و 2پطرس
١و2و 3یوحنا
یهودا

نبوت
مکاشفه
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

آنچه باید انجام دهید
 -١کلامت زیر را با حروف صحیح کامل کنید

طبقهبندیها
انا....................

 4کتاب

تا.....................

 ١کتاب

رساالت پو..........

 ١4کتاب

رساالت عمـ........

 ٧کتاب

نبـ....................

 ١کتاب
_________
جمع  2٧کتاب

آشنایی با هر طبقهبندی
اناجیل
متی ،مرقس ،لوقا و یوحنا در اناجیل داستان زندگی مسیح را به رشته
تحریر کشیدند که هریک از این اناجیل به نام خود آنها مس ّمی شده است .این
چهار نفر را اغلب با عنوان چهار مبرش خطاب میکنند .هریک از این شاگردان
در انجیل خود تأکید متفاوتی بر مسیح دارند و از نقطه نظر متفاوتی بر ا و
مینگرند.
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

متی ،عیسی را به عنوان یک پادشاه و یا مسیح موعود معرفی میکند.
متی ،با استفاده از نبوتهای عهد عتیق که در مورد مسیح موعود آمدهاند (نامی
که یهودیان به پادشاه و یا رهاننده خود داده بودند) نشان میدهد که عیسی
انجام متامی آن نبوتهاست.
مرقس ،انجیل خود را برای رومیان نوشت .رومیانی که نسبت به کالم
خدا کامالً ناآگاه بودند .او انجیل خود را از اعامل پویا و دینامیک پر ساخت و
به خوانندگان خود نشان داد که عیسی ،همچون بنده و غالم خدا به این جهان
آمد.
لوقای طبیب ،انجیل خود را برای یکی از دوستان یونانی خود مینویسد.
او در انجیل خود بر انسانیت کامل مسیح تأکید میگذارد و او را در مقام پرس
انسان معرفی میکند.
یوحنا ،در انجیل خود شواهدی عرضه میدارد تا نشان دهد عیسی ،پرس
خداست و کسانی که به او ایامن آورند ،زندگی جاودان خواهند داشت.
سه انجیل اول را "اناجیل هامنند" میخوانند ،زیرا در این اناجیل وقایع
مشابه زیاد است و همه سعی دارند در مورد زندگی مسیح دیدگاه کاملی را ابراز
دارند .این اناجیل در انتخاب وقایع بسیار شبیه همدیگرند .در هر حال ،یوحنا
تأکید خود را بیشرت برگفتهها و تعالیم مسیح میگذارد تا داستان زندگی او.
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

آنچه باید انجام دهید
 -2انجیلی که با بیان نبوتهای مختلف سعی دارد عیسی را به عنوان پادشاه
موعود معرفی کند کدام است؟
الف متی
ب  -مرقس
ج-

لوقا

د-

یوحنا

 -3لوقا  4-١:١را بخوانید .در اینجا میبینیم که لوقا انجیل خود را بر ..........
بنا مینهد.
الف  -شایعات
ب  -تجربه شخصی خود در مقام شاگرد عیسی
ج-

بررسی دقیق و مصاحبه با شاهدان عینی

د-

افسانهها و احادیثی که در همه جا پخش شده بود.

 -4مرقس انجیل خود را از  ..........انباشت.
الف  -نبوتهای عهد عتیق
ب  -موعظههای عیسی
ج-

اعامل پویا در کار عیسی

د-

دالیل الوهیت عیسی

8٥

کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

 -٥یوحنا  3١-30:20را بخوانید .یوحنا چنین توضیح میدهد که از آن جهت
انجیل خود را نوشته است تا خوانندگان به عیسی در مقام......
الف  -انسان کامل ایامن آورند و از او تبعیت کنند
ب  -پرس خدا ایامن آورند و در او زندگی ابدی داشته باشند.
 -6تأکید که لوقا در مورد عیسی دارد این است که او ......
الف  -پرس انسان است
ب  -مسیح موعود یهودیان است.
ج-

پرس خداست.

د-

پادشاهی است که عنقریب ظاهر خواهد شد.
جوابهای خود را مقایسه کنید.

تاریخ
لوقا ،اعامل رسوالن را از آن جهت نوشت تا نشان دهد که عیسی چگونه
روحالقدس را فرستاد و کار خود را در زمین ،بعد از صعود به آسامن ادامه داد.
رسول یعنی "فرستاده شده" یا "کسی که فرستاده شده است ".اعامل رسوالن نشان
میدهد که چطور عدهای از سوی خداوند فرستاده شدند تا انجیل او را در جهان
پخش کنند.
یکی از شخصیتهای اصلی کتاب اعامل رسوالن ،پولس است .او رسولی بود که
برای غیر یهودیان و یا امتها فرستاده شده بود .لوقا در برخی از مسافرتهای پولس
همراه او بود و از ماجراهای بشارتی جالب خود ،مطالبی را نقل میکند .او روایت
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میکند که روح القدس چگونه پولس را بکار برد تا کلیسای مسیحی را در
بسیاری از کشورها بوجود آورد.
منت کلیدی کتاب ،اعامل  8:١است .این آیه را هر فرد مسیحی باید حفظ کند:
"لیکن چون روحالقدس برشام میآید ،قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید
بود در اورشلیم و متامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان".
آنچه باید انجام دهید

 -٧عنوان "اعامل رسوالن" یعنی اعامل
الف  -جانشینان
ب  -فرستاده شدگان
ج-

منایندگان

د-

رهربان

 -8جمله زیر را کامل کنید
طبیبی به نام  ،.......پولس را در سفرهای بشارتیاش به  ........همراهی منود.

 -9پیام کلیدی اعامل این است که
الف  -پولس متام امتها را به مسیح هدایت خواهد کرد.
ب  -لوقا یک دکرت مبرش خواهد شد.
ج-

روحالقدس در اورشلیم شهادت خواهد داد.

8٧

روح القدس دوست و یاور شام
د-

آشنایی با کتاب مقدس

روحالقدس قدرت برای شهادت دادن را خواهد بخشید.
جوابهای خود را مقایسه کنید

رساالت پولس
پولس رسول ،سیزده یا چهارده رساله از رساالت عهد جدید را نوشته است که
برخی از آنها خطاب به کلیساهایی است که خود تأسیس کرده بود .کتاب
عربانیان ،امضای نویسندۀ خود را ندارد ،لذا منیتوانیم با جرأت ابراز کنیم که
پولس آن را نوشته است .با این وجود ،بسیاری از محققین چنین احساس
میکنند که پولس این رساله را نوشته است و ما نیز عربانیان را در لیست
رساالت پولس میآوریم.
رومیان

١و 2تسالونیکیان

١و 2قرنتیان

١و 2تیموتاؤس

غالطیان

تیطس

افسسیان

فلیمون

فیلیپیان

عربانیان

کولسیان
از آنجا که در آن روزها چاپخانهای هامنند امروز وجود نداشت ،لذا رساالت
میبایست در کلیساها دست به دست میگشت .احتامل میرود که در هر
کلیسایی اعضاء آن از روی این رساالت نسخههایی برای خود تهیه میکردهاند.
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

رومیان ،به علت توضیحات قوی و واضحی که از نجات دارد ،به "رسالۀ تعلیم
جامع مسیحیت" موسوم شده است موضوع اصلی رومیان ،عادل شمردگی
بوسیله ایامن است.
پولس رساله ١و 2قرنتیان را به کلیسایی نوشت که خود آن را در قرنتس بنا نهاد.
این رساالت از مسائل تعلیم و چگونگی رفتار در کلیسا سخن میرانند.
غالطیان ،رساله بعدی ،هامن موضوع رومیان را دارد عادل شمردگی توسط
ایامن .غالطیان تأکید بر این دارد که کسی با انجام اعامل نیک منیتواند خود
را نجات دهد بلکه تنها راه نجات ،ایامن به عیسی مسیح است.
پولس زمانی رساالت افسسیان ،فیلیپیان و کولسیان را نوشت که بخاطر موعظۀ
انجیل به زندان افتاده بود .این رساالت به "رساالت زندان" معروفاند و در
مورد زندگی مسیحی سخن میرانند.
هر دو رسالۀ تسالونیکیان سخن از آن میگوید که پیش از بازگشت مسیح از
آسامن چه روی خواهد داد .شام میتوانید در رابطه با بازگشت مسیح ،به اول
تسالونیکیان  ١8-١3:4مراجعه کنید.
چهار رساله از رساالت پولس ،خطاب به افراد نوشته شدهاند .دو رسالۀ به
تیموتاؤس و یک رساله به تیطس برای شبانان بسیار مفیدند .پولس اندکی پیش
از اینکه بخاطر مسیح جان خود را از دست دهد ،نامه آخر خود را به تیموتاؤس
نوشت و او را تشویق کرد تا در کار مسیح ،پیوسته وفادار باشد .دوم تیموتاؤس
 ٥:4-8را بخوانید.
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

ا ُنیسیموس ،بردۀ فراری فلیمون ،در زمانی که با پولس در زندان بود نجات
یافت .پولس نامهای به فلیمون نوشت و از او خواهش کرد تا انیسیموس را
ببخشد و از این پس او را همچون برادری در مسیح تلقی کند.
کلمۀ کلیدی عربانیان ،کلمۀ "بهرت" است .این نامه که به مسیحیان یهودی نژاد
نوشته شده است ،به آنها خاطرنشان میکند که عهد جدید بهرت عهد عتیق
است .رساله به عربانیان نشان میدهد که مراسم سمبولیک و قربانیهایی که
تحت قوانین رشیعت انجام میگرفت ،چگونه تصویری است از عیسی مسیح
که کاهن اعظم ما شد و باالترین قربانیای که در راه گناهان ما فدا گشت.

آنچه باید انجام دهید
 -١0در مقابل موردی که جملۀ ما را بدرستی کامل میکند عالمت بزنید:

رساله یعنی
الف  -تعلیم
ب  -نامه
ج-

نسخه کپی شده
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

 -١١موضوع اصلی هر یک از رساالت در سمت راست نوشته شده است .در
مقابل هر یک از آنها شامرۀ رسالۀ مربوط به خود را نبویسید:
الف  -زندگی مسیحیوار
ب  -عیسی کاهن اعظم ما
ج-

عادل شمردگی توسط ایامن

د-

بازگشت عیسی از آسامن

هـ  -بخشیدن یک برده
و-

یک شبان چگونه باید خدمت کند

 -١رومیان و غالطیان
 -2افسسیان ،فیلیپیان و کولسیان
١ -3و 2تسالونیکیان
١ -4و 2تیموتائوس و تیطس
 -٥فلیمون
 -6عربانیان
 -١2در مقابل موردی که جمله ما را به بهرتین نحو کامل میکند ،عالمت
بزنید:

9١

کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

رساالت پولس مهم هستند زیرا
الف  -نصیحتهای باارزشی برای مسیحیان عرضه میدارند.
ب  -نشان میدهند که چگونه باید نجات یابیم.
ج-

نشان میدهند که انبیا چگونه زیستهاند.

د-

تعالیم بسیار واضحی از تعلیم مسیحی ابراز میدارند.

هـ  -جملگی در زندان نوشته شدهاند.
و-

به شبانان و کلیساها بیان میدارند که چگونه خدمت کنند.
جوابهای خود را مقایسه کنید.

رساالت عمومی
رساالت پولس هر یک نام مخاطب خود را دارند ،ا ّما رساالت عمومی نام
افرادی را بر خود دارند که آنها را نوشتهاند.
یعقوب ،نویسندۀ رسالۀ یعقوب ،شبان کلیسای اورشلیم و احتامالً برادر
عیسی مسیح بود .در این زمان یعقوب ،برادر یوحنا گردن زده شده بود.
یعقوب چنین تعلیم میدهد که ایامن زنده در مسیح ،اعامل نیک مثر
خواهد آورد .اعامل ما ،ما را نجات منیدهند ،ا ّما اگر ما نجات یافتهایم ،آنچه
را که از عهدهمان بر میآید ،برای خدا و قوم او انجام خواهیم داد.
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رساالت پطرس ،رساالتی است مملو از دلداری و تشویق و خطاب به
مسیحیانی است که در رنج و عذاب هستند و به آنها خاطرنشان میسازد که
خداوند روزی برخواهد گشت و آنها را بخاطر وفاداریشان پاداش خواهد داد.
یوحنا ،شاگرد محبوب ،بیشرت از دیگر رسوالن عمر منود .انجیل یوحنا
متعل ق به اوست و سه رسالۀ دیگر ،نام او را بر خود دارند .این موضوع که
محبت خدا باعث میشود که ما نیز یکدیگر را دوست بداریم ،در رسارس
نوشتههای او به چشم میخورد .یوحنا مکاشفه را نیز نوشته است ،کتابی که
مسیح را به عنوان شاه شاهان و رباالرباب منایان میسازد.
یهودا ،آخرین رساله ،بوسیله یهودا ،برادر یعقوب که احتامالً برادر عیسی
مسیح نیز میباشد ،نوشته شده است .یهودا خواننده را نسبت به معلامن
دروغین هشدار میدهد و در مورد بازگشت عیسی به جهت داوری جهان،
سخن میراند.

آنچه باید انجام دهید
 -١3موضوع اصلی هر یک از رساالت زیر چیست؟
یعقوب ........
١و 2پطرس ........
١و2و 3یوحنا ........
یهودا ........
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس
جوابهای خود را مقایسه کنید

نبوت
کتاب مکاشفه ،کتاب آخرالزمان نیز خوانده میشود ،زیرا ارسار نهان
آینده را برمال میسازد .رویاهای سمبولیک این کتاب به رویاهای کتاب دانیال
بسیار شبیه است .یوحنا ،نویسندۀ مکاشفه ،در سن پیری در جزیره پطمس در
تبعید بود که رویای روزهای آخر عرص حارض  ،رویای آسامن و رویای آمدن
ملکوت خدا به وی عطا گردید.
با اینکه یوحنا ،عیسی را در زمانی که خدمت روی زمین خود را انجام
میداد ،میشناخت و به او ایامن داشت ،ا ّما در این رویاها عیسی را در آسامن
همچون فاتحی پرقدرت میبیند .یوحنا ،عیسی را به عنوان کسی میبیند که
متامی قدرت در آسامن و زمین در درست اوست (مکاشفه .)١8:١
کتاب مکاشفه نه تنها جزیره پطمس را برای یوحنا دروازۀ آسامن و بهشت
منود ،بلکه به تاریکیهای ما نور ،به زندگیهای ما شادی و به دنیای درهم ریخته
ما امید به ارمغان میآرود.

آنچه باید انجام دهید
 -١4در مقابل آن موردی که جمله ما را کامل میکند ،عالمت بزنید:
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کتابهای عهد جدید

آشنایی با کتاب مقدس

در مکاشفهای که در جزیره پطمس رخ داد.
الف  -آینده معلوم شد
ب  -یوحنا هیچ روزنهای از امید نتوانست مشاهده کند
ج-

یوحنا رویاهای روزهای آخر را مشاهده کرد.

ِ
سمبولیک برخودرهای جهانی ،حاکمیت
 -١٥دو کتابی که از لحاظ تصاویر
د ّجال و پیروزی نهایی مسیح به یکدیگر شباهت بسیار دارند ،عبارتند
از:
الف  -اشعیا و  ١پطرس
ب  -دانیال و مکاشفه
ج-

حزقیال و مکاشفه

 -١6بابهای  2١ ،١و  22مکاشفه را بخوانید .وقتی که این بابها را
میخوانید چه احساسی به شام دست میدهد؟ آیا اینکه عیسی روزی
برخواهد گشت ،هراس دارید؟ آیا دعای یوحنا در  20:22دعای شام
هم هست؟ دعا کنید که خدا شام را کمک کند تا در زندگی و در خدمت
خود پیوسته آن را بخاطر داشته باشید.
جوابهای خود را مقایسه کنید:

9٥

آشنایی با کتاب مقدس
-١

کتابهای عهد جدید

اناجیل
تاریخ
رساالت پولس
رساالت عمومی
نبوت

-9

د -روحالقدس قدرت برای شهادت دادن را خواهد داد.

-2

الف  -متی

-١0

ب-

نامه

-3

ج-

بررسی دقیق و مصاحبه با شاهدان عینی.

-١١

الف -2 -افسسیان ،فیلیپیان و کولسیان
ب-

 -6عربانیان

ج -١ -رومیان و غالطیان
د١ -3 -و 2تسالونیکیان
هـ  -٥ -فلیمون
و ١ -4 -و 2تیموتائوس و تیطس
-4

ج -اعامل پویا در کار عیسی
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-١2

کتابهای عهد جدید

الف -نصیحتهای با ارزشی برای مسیحیان عرضه میدارند.
ب-

نشان میدهند که چگونه باید نجات یابیم.

د -تعالیمی مسیحی بسیار واضحی ابراز میدارند.
و -به شبانان و کلیساها بیان میدارند که چگونه خدمت کنند.
-٥

ب -پرس خدا ایامن آوردند و در او زندگی ابدی داشته باشند.

-١3

جواب خودتان را با مراجعه به بحثی که در رابطه با هر کتاب
ارائه شد ،مقایسه منایید.

-6

الف -پرس انسان است

-١4

الف -آینده معلوم شد.
ج -یوحنا رویاهای روزهای آخر را مشاهده کرد.

-٧

ب-

فرستاده شدگان.

-١٥

ب-

دانیال و مکاشفه

-8

لوقا ،ا ّمتها

-١6

جواب خودتان

9٧

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

درس 6
از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست
هر مسیحی دیر یا زود با این سؤال باالخره روبرو میشود" :از کجا
میدانید که کتابمقدس راست میگوید؟
این سؤال زیاد هم جدید نیست .ا ّولین وسوسۀ انسان ،با حمله به کالم
خدا رشوع شد .شیطان به صورت ماری درآمده به حوا گفت" :آیا خدا حقیقتا ً
گفته است؟ (.....پیدایش  ".)١:2شیطان هنوز هم در تالش است تا هامن
سؤال قدیمی را برایامن مطرح سازد" .آیا خدا حقیقتاً گفته است؟"
کالم خدا دیوار دفاعی ما در مقابل شیطان است .زمانی که عیسی در
بیابان مورد وسوسه قرار گرفت ،با کالم خدا از خود دفاع کرد .ما کالم خدا را
برای کمک به کسانی که مورد هجوم شکها و ترسها قرار گرفتهاند ،بکار
میگیریم .کالم خدا برای آنها که صادقانه میطلبند تا راه راست را پیدا کنند،
بهرتین راهنام است" .پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید
از شام بپرسد او را جواب دهید لیکن با حلیمی و ترس" ( ١پطرس .)١6-١٥:3
در درس قبل نسبت به محتوای کتابهای کتابمقدس آگاهی پیدا کردیم.
حال بگذارید به این سؤال پاسخ دهیم که "چرا ایامن داریم کتابمقدس راست
میگوید".
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از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

آنچه در این درس مطالعه خواهید کرد...
اثرات کالم خدا
وحدت و گوناگونی کالم خدا
مصون از خطا بودن کالم خدا
کشفیاتی که در مورد کالم خدا صورت گرفته است
برتری و تفوق کالم خدا
نام مؤلف در کالم خدا
کامل شدن نبوت در کالم خدا
حذف شقوق غیر متحمل در مورد کالم خدا
بقای کالم خدا

این درس به شام کمک خواهد کرد تا...
دالیلی بیان کنید که نشان میدهند کتابمقدس کالم خداست.
بدانید که کتابمقدس خود حقیقت است و میتواند در زندگیتان
کارساز باشد.
کلمۀ "گواه" به معنی اثبات یا نشان دادن چیزی بطور واضح است .دالیل
و شواهد زیادی هستند که نشان میدهند کتابمقدس کالم حقیقی خداست
و ما در این درس به  9دلیل از این شواهد نظر خواهیم افکند .در زیر ،عناوین
این شواهد برایتان ذکر میگردد.
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از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

اثرات کالم خدا
وحدت گوناگونی کالم خدا
مصون از خطا بودن کالم خدا
کشفیاتی که در مورد کالم خدا صورت گرفته است
برتری و تفوق کالم خدا
نام مؤلف در کالم خدا
کامل شدن نبوت در کالم خدا
حذف شقوق غیر متحمل در مورد کالم خدا
بقای کالم خدا

اثرات کالم خدا
اثرات مافوق الطبیعۀ کتابمقدس ،همه گواه بر این هستند که
کتابمقدس منشأ مافوق الطبیعه دارد .انجام شدن وعدههای کالم خدا ثابت
میکند که این وعدهها حقیقت دارند و از اعتبار برخوردارند.
شفاهای همراه با معجزه ،رهایی از چنگ مواد مخدر و الکل ،تبدیل تغییر
زندگیها و میلیونها جواب دعاهای که بر وعدههای کالم خدا استواراند،
جملگی گواهی میدهند که خدا در پشت این وعدهها ایستاده است.

١00
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از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

روزی یک فرد ملحد ،مبرشی را به بحث و مناظره دعوت کرد .مبرش این
بحث را با این رشط پذیرفت که  ١00نفر با خود بیاورد و آنها شهادت دهند که
که خدا چگونه زندگی آنها را عوض کرده است و در عوض مرد ملحد نیز
میتواند  ١00نفر با خود بیاورد و آنها نیز شهادت دهند که عقاید الحادی
چگونه زندگی آنها را تبدیل کرده است .لزومی به گفنت نتیجه نیست .مباحثهای
صورت نگرفت زیرا فرد ملحد نتوانست  ١00نفر پیدا کند که شهادت دهند
عقاید الحادی زندگی آنها را تبدیل کرده است .هامنطور که خدا از طریق
کتابمقدس با ما سخن میگوید ،زندگی ما را عوض میکند و معیارهای
اخالقی افراد ،خانوادهها و حتی ملتها را اعتال میبخشد.

آنچه باید انجام دهید:
 -١بررسیای که در برزیل بر روی دو نسل انجام گرفت ،نشان داد که انجام و
توان اقتصادی خانوادههای مسیحی ،بیشرت از خانوادههای غیر مسیحی
بوده است .براساس این دلیل ،جمله زیر را کامل کنید.
اثری که کتاب مقدس در تغییر زندگی مردم دارد ،گواهی میدهد که
کتابمقدس
الف  -کالم خداست و خدا از طریق آن کار میکند.
ب  -کتاب فریبندهای است و مردم را فریب میدهد.
ج-

کتاب پیرشفتهای در زمینه روانشناسی است.

١0١
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وحدت و گوناگونی کالم خدا
لحظهای آن  40نفری که کتابمقدس را نوشتند ،تصور کنید :حقوقدانان
و اطبا ،ماهیگیران ،پادشاهان ،دهقانان ،شاعران ،رسبازان ،تاجران و
چوپانان .این چهل نفر ،کتابمقدس را در مدت زمانی قریب به  ١600سال
نوشتند – از زمانی که موسی ،رشیعت را در  ١٥00ق.م نوشت تا  ١00سال بعد
از تولد مسیح که یوحنا کتاب مکاشفه را به تحریر درآورد .گوناگونی زمنیهها و
عالئق از یک طرف و مدت زمانی این چنین طوالنی و مکانهایی که این مؤلفین
به آن تعلق داشتند از طرف دیگر ،مشکل میگذارد که در کتابهای آنها وحدت
و هنامهنگی را شاهد باشیم.
اما علیرغم این مطلب ،در کتابمقدس این وحدت و هامهنگی ،وجود
دارد .وحدت موضوع و هنامهنگی تعالیم با این همه نویسندگان گوناگونی که
کتابمقدس دارد ،گواه بر این است که آنها الهام خود را از یک منبع گرفته ،اند
.از خدا

آنچه باید انجام دهید
 -2در موارد زیر ،موردی که جمله ما را کامل میکند ،عالمت بزنید:
گوناگونی و وحدت را در یک زمان میتوان در کتابمقدس دید زیرا
الف  -کالم خدا توسط یک شخص که خدا باشد ،الهام شد.
ب  -جدا ساخنت موضوع وحدت از یکدیگر مشکل است.

١02
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ج-

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

نویسندگان گوناگونی کتابهای خود را مورد یک موضوع به رشتۀ
تحریر درآوردند.

د-

افرادی از زمینههای مختلف ،اغلب به یک موضوع دقیقاً
میاندیشند.

مصون از خطا بودن کالم خدا
مصون از خطا بودن کتابمقدس صحت وقایع تاریخی ،مردم ،مکانها،
شجرهنامهها ،رسوم اجتامعی و توسعه سیاسی آنرا نیز شامل میشود.
با افزایش دانش برش ،ایدهها و نظریات غلط نیز به دور افکنده میشوند.
متامی کتابهای مرجع دستخوش تغییر بودهاند ،ا ّما این مطلب در مورد
کتابمقدس مصداق ندارد .نویسندگان کتابمقدس در زمان نگارش کتابهای
خود ،در معرض عقاید اشتباه و غلط قرار داشتند ،ا ّما خدا آنها را محافظت
فرمود و اجازه نداد تا کوچکرتین اشتباهی توسط ایشان وارد کتابمقدس گردد.
خدا کتابمقدس را از هرگونه اشتباه مصون داشت و اندرزهای آن امروزه کامالً
عملی است.
با اینکه منیتوان دو نفر را یافت که کامالً مثل هم فکر کنند .با اینحال
خدا این نویسندگان را حفظ کرد تا در جنبههای مختلف موضوع خود ،با
یکدیگر تناقض نداشته باشند.

١03
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نویسندگان تاریخی برخی مواقع گناه و خطای رهربان و ملتهایشان را
عمدا ً پنهان نگه میدارند .ا ّما کتابمقدس در مطالب خود کامالً بیطرف و
درست است و حقایق را همچنانکه بودهاند ،نشان میدهد .کتابمقدس نه تنها
نکات درست و مثبت زندگی قهرمانان خود را بیان میدارد ،بلکه تصورات و
گناهان آنها را نیز به تصویر میکشد .این تصورات از آن جهت در کتابمقدس
آمدهاند ،تا ما از اشتباهات آنها عربت بگیریم .از آنجا که کتابمقدس تالشی
در مخفی نگه داشنت چیز ندارد ،مصون از خطا بودن آن بیشرت و بیشرت متجلی
میگردد.

آنچه باید انجام دهید
 -3کتابمقدس در مقام تاریخ قوم یهود ،گناهان و مجازات این ملّت و
قهرمانان آنها را بخوبی بیان میدارد .این امر
الف  -یکی از صفات مشخصه تاریخ است ،زیرا ملتها میخواهند
در مورد شکستها و قصورات خود حقیقت
را بدانند.
ب-

گواهی است بر مصون از خطا بودن آن و نشان میدهد که
کتابمقدس از دیدگاه خدا نوشته شده است.

 -4یکی از شواهد مصون از خطا بودن کتابمقدس این است که نویسندگان
آن

١04
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الف  -اعتقادات رایج زمان را در نوشتههای خود میگنجانیدند.
ب  -با دیگر نویسندگان مشورت میکردند تا مبادا اشتباه کنند.
ج-

در دستهای خدا بودند و خدا آنها را از تناقض گویی حفظ
میکرد.
جوابهای خود را مقایسه کنید

کشفیاتی که در مورد کالم خدا صورت گرفته است
باستانشناسی ،علمی که فرهنگهای کهن را مورد مطالعه قرار میدهد،
به نسخهها و آثار باستانی زیادی دست یافته است که ثابت میکنند ،نوشتههای
کتابمقدس دقیقاً صحت دارند.
به عنوان مثال ،رسگن (رسجون) پادشاه که در اشعیا  ١:20از آن سخن
میرود ،توسط منتقدین کتابمقدس به عنوان مردی افسانهای تلقی میشد،
ا ّما کاخ او ،توسط یک باستانشناس فرانسوی در سال  ١824کشف گردید.
اشعیا  ١:20داستان حمله رسگن به اشدود ،یکی از شهرهای فلسطینیان ،و از
تسخیر آن سخن میراند .این داستان بصورت نقاشی در روی یکی از دیوارهای
کاخ رسگن پیدا شده است.
مسخره کنندگان دیگر منیتوانند روایات تاریخی کتابمقدس را به
ریشخند بگیرند ،زیرا ص ّحت بسیاری از آنها توسط کشفیات باستانشناسی به
اثبات رسیده است.

١0٥
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زبانشناسی ،علم زبانهاست .متخصصین این علم ،براساس کلامت بکار
رفته و طریق نگارش آن ،میتوانند زمان نگارش متون را مشخص کنند .با
بکارگیری این روش ،زبانشناسان تصدیق کردهاند که نبوتهای پیشگویی شده،
قبل از وقوع آنها تصدیق کردهاند که نبوتها پیشگویی شده ،قبل از وقوع آنها
بوده است .یکی از منونههای این امر که در "طومارهای دریای مرده" به چشم
میخورد ،نشان میدهد که نبوتی که در رابطه با اسارت نوشته شده است ،پیش
از وقوع آن میباشد.
دیگر علوم نیز به صحت کتابمقدس پیبردهاند .انسانهای امروز،
کشف نفت را بر اساس یافتههای تاریخ کتابمقدس قرار دادهاند .پزشکان
بسیاری از توصیههای پزشکی و تندرستی را ،از رشیعتی که به قوم یهود عطا
شده بود اخذ کردهاند .شنیدن کشفیات دیگر در این زمینه ،مؤمنین را متعجب
منیکند .زیرا کتابمقدس کالم خداست .ما به خوبی میدانیم که لزومی به
اثبات نوشتههای کتابمقدس نیست ،ا ّما برای کسی که در این مورد هنوز شک
دارد ،شواهد معتربی از صحت و اعتبار آن وجود دارند.

آنچه باید انجام دهید
 -٥در مقابل موردی که جملۀ ما را کامل میکند ،عالمت بزنید:
صحت و درستی کتابمقدس ،بوسیله باستانشناسان و زبانشناسان و .......
آنها کامالً به اثبات رسیده است.
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الف  -مباحثات
ب  -تحقیقات نظری
ج-

کشفیات علمی

 -6سالها زبان شناسان بر این نظر بودند که متام زبانهای دنیا از چهار زبان
عمده ناشی گشتهاند .بعدها این تعداد به  2زبان کاهش یافت.
جدیدترین یافتههای زبان شناسان نباید شام را متعجب سازد .براساس
پیدایش  ،١١:١فکر میکنید آنها به چه نتیجهای رسیدهاند؟ ........

برتری و تفوق کالم خدا
کتابی که توسط یک خدای مهربان و مقدس و عامل ،الهام شود ،بایستی
در تعالیم اخالقی خود ،نستب به دیگر کتابها برتری و تفوق داشته باشد.
کتابمقدس یک چنین کتابی است .بیان سادۀ داستانهای آن ،بچهها را به
خواندن آنها وامیدارد .در عین حال ،محققین برجسته منیتوانند به عمق
حقایق آن کامالً پیبربند .اگر صد بار نیز کتابمقدس را خوانده باشید ،باز
چیزی جدید که تاکنون درک نکرده بودید ،در آن پیدا میکنید ،چیزی که قبالً
آنرا ندیده بودید .خدا از طریق کتاب خود ،به صحبت با شام ادامه میدهد.
قوانینی که موسی از خدا دریافت داشت ،نسبت به قوانین آن روزگار
کامالً تقوق و برتری داشت .در قرون بعدی بسیاری از کشورها قوانین خود را
براساس آن قوانین که سالها قبل عطا شده بود ،قرار دادند.

١0٧

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

برتری و تفوق کتابمقدس ،امروزه بر متام محققین دانشگاهها روشن
است .تعالیم عمیق امثال آن ،تعالی معنوی مزامیر آن ،و صداقت تاریخ آن،
هنوز هم مردم امروز را تحت تأثیر قرار میدهند و به عنوان منونههایی از آنچه
که ادبیات خوب باید شامل شوند ،بکار میروند.
برتری و تفوق کتابمقدس ،بسیار باالتر از هر چیزی است که برش بوجود
آورده است و این مطالب ما را به این اعتقاد میکشاند که مفاهیم کتابمقدس،
از منبعی مافوق الطبیعه نشأت یافته اند.

آنچه باید انجام دهید
 -٧کدامیک از موارد زیر به برتری و تفوق کتابمقدس اشاره دارد؟
الف  -تعالیم اخالقی واالی آن
ب  -تعاریف دقیق کلامت آن
ج-

مناسبت داشنت آن با متام سطوح آگاهی و دانش برشی

د-

جلد چرمی قشنگ آن

هـ  -قوانینی که امروز نیز قابل اجراست
و-

تفویق و برتری ادبی آن

١08

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

نام مؤلف در کالم خدا
اگر کتابی جدی و وزین نام مؤلف خود را داشته باشد ،باور میکنیم که
آن شخص ،آن کتاب را نوشته است .کتابمقدس ،خدا را مؤلف واقعی خود
خطاب و ما را از چگونگی الهام آن باخرب میسازد.
دوم تیموتاؤس  ١6:3میگوید" :متامی کتب از الهام خداست و به جهت
تعلیم و تنبیه و اصالح و تربیت در عدالت مفید است".

آنچه باید انجام دهید
 -8کدام یک از آیات زیر ،نام مؤلف کتابمقدس را آشکار میکند؟ از
کتابمقدس حود ،هر یک از این آیات زیر را یافته ،آنها را بخوانید:
الف  -خروج .١2:24
ب  -تثنیه .3١:٥
ج-

مالکی .4:4

د-

 2تیموتاؤس .١6:3

هـ  2 -پطرس .2١:١
و-

مکاشفه .١:١
جوابهای خود را مقایسه کنید.

١09

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

نبوت در کالم کامل شدن خدا
انبیای کتابمقدس مانند فیلمی ،ظهور و سقوط امپراطوریها ،نابودی و
بازسازی اورشلیم و دیگر وقایع آینده را دیدند .و توصیف کردند .چیزهایی که
آنها دیدند و نوشتند ،یا پیشگویی آنچه که قرار بود در آینده روی دهد ،نبوت
به حساب میآمد .کامل شدن و یا انجام پیشگوییها به الهامی بودن آن اشاره
دارد.
اما انجام پیشگویی به تنهایی ثابت منیکند آن پیشگویی توسط خدا الهام
شده است .انبیای کتابمقدس ،اشخاص رسسپردهای بودند که برای کسب
ثروت پیشگویی منیکردند .بسیاری از پیشگوییها سخن از اخطارها و
مجازات داشت ،زیرا که مردم در طریقهای نادرست زندگی میکردند .ولی
درعین حال ،به آنها وعده میداد که اگر از کارهای بد خود دست بردارند و
عوض شوند ،از مجازات در امان خواهند بود .این نبوتها متاماً جامۀ عمل
پوشیدند.
نبوتهای کتابمقدس جملگی گواه آن هستند که کتابمقدس ،کالم الهام
شده خداست ،نه به این علت که این پیشگوییها به مرحلۀ انجام رسیدند،
بلکه به این جهت که همیشه خدا را به برش نشان داده و داشنت رابطۀ نزدیک
با او را یادآور میشوند.

١١0

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

آنچه باید انجام دهید
 -9عوبدیا  ،١:١میکا  ،١:١ناحوم  ١:١و حبقوق  2:2 ،١:١را بخوانید.
این آیات حالی از آن هستند که از طریق  ....بر این انبیا عطا شدهاند.
الف  -اثری قوی
ب  -رؤیایی که خدا نسبت به وقایع آینده به آنها نشان داده است
ج-

مطالعه رشایط دنیا و حوادث احتاملی

 -١0هر یک از دو آیات ،زیر یک نبوت و چگونگی انجام آن را بیان میدارند.
آنها را بدقت بخوانید و عنوان و یا توصیفی کوتاه از آنچه که به آن اسناد
دارند ،بنویسید:
الف  -پیدایش  32-2٥:4١و پیدایش .٥4-٥3:4١
..............................................
ب  -ارمیا  ١0:29 ،١١:2٥و عزرا .١:١
..............................................
ج-

داوران  ٥:١3و .١٥-١4:١٥

١١

١١١

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

متی  6-4:2 ،22:١و  ١6:8 ،١6-١2:4 ،١8-١6و  ،١٧اشعیا  ،٥3اعامل
 ١4:2-2١و  ١8:3 ،3١را بخوانید .پیشگوییهای مربوط به مسیح موعود در
عیسی جامۀ عمل پوشید .برخی از پیشگوییهای مربوط به کلیسا ،امروزه در
حال انجام است و برخی نیز در آینده روی خواهد داد .اگر ما پیشگویها را
ملهم از خدا تلقی کنیم ،برای انجام یافنت آن باید رشایط معینی و جود داشته
باشند .اگر نبوتی از سوی خدا باشد ،کدامیک از جمالت زیر صحیحاند؟
الف  -نبی بایستی در مقابل پیشگویی آینده پول دریافت کند.
ب  -نبوت بایستی به حقیقت بپیوندد.
ج-

نبی بایستی شخص خدا دوست و رسسپردهای باشد.

د-

نبوت بایستی با شخصیت خدا سازگار باشد.

هـ  -نبوت بایستی مردم را به طلبیدن خدا وا دارد.
جوابهای خود را مقایسه کنید

حذف شقوق و غیر محتمل در مورد کالم خدا
یکی از طرق کشف این مطلب که چه کسی کاری انجام داده است ،به
امتحان کشیدن و بررسی متام امکانات موجود و حذف آن امکاناتی است که
احتامل آنها بسیار اندک است .در تشخیص این امر که نویسندگان
کتابمقدس به چه وضعیتی کتابهای خود را به تحریر کشیدهاند ،سه احتامل
ممکن است وجود دارد:

١١2

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

 -١آنها افراد خوب ،بد و یا اغفال شدهای بودند که عقاید شخصی خود را
مینوشتند.
 -2افرادی بودند که از شیطان الهام میگرفتند.
 -3افرادی بودند که از خدا الهام میگرفتند.
نویسندگان کتابمقدس ،خود اعرتاف میکنند که از خدا الهام
گرفتهاند .اگر آنها انسانهای خوبی بودند در صورت دروغ بودن این مطلب،
آنرا هرگز به زبان منیآوردند .این افراد زمانی زبان به تأیید مطالبی خالف واقع
میگشودند که افرادی بد و اغفال شده باشند .ا ّما حکمت ،فضیلت ،و مصون
از خطا بودن کتابمقدس ،منیتوانست از افکار اغفال شده و نا متعادل ناشی
گردد.
به هامن صورت ،انسانهای گناهکار منیتوانستند یک چنین مفاهیم ناب
و معانی را گرد همآورده و اثری همچون کتابمقدس را عرضه دارند و هرگز
قادر منیبودند که گناهان خود را محکوم منایند .در صورتی که کتابمقدس
یک چنین کتابی است و گناهان انسانها را شدیدا ً محکوم میکند.
عدم توانایی برش در پیشگویی آینده ،دقیقا ً اشعار بر آن دارد که انبیا بدون
الهام مافوق الطبیعه قادر به نبوت نبودهاند .بنابراین انجام دقیق نبوت
کتابمقدس ،هرسه امکان خوب ،بد و یا اغفال شدن نویسندگان را حذف و
با این نظر نیز به مخالفت برمیخیزد که آنرا عقاید شخصی ایشان تصور کنیم.

١١3

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

کتابمقدس با بدی مبارزه میکند ،شیطان را محکوم میمناید و از
شکست و مجازات نهایی او سخن میراند .شیطان منیتوانسته نگارش
کتابمقدس را الهام بخشد ،زیرا هرگز به دنبال آن نبوده که نیکی را اعتال
بخشد و بدی را محکوم مناید .در حالیکه کتابمقدس به این عمل دست
مییازد.
با جریان حذف شقوق احتاملی ،به این نتیجه میرسیم که نویسندگان
کتابمقدس ،در نگارش کتابهای خود ،از خدا الهام گرفتهاند.

آنچه باید انجام دهید
 -١2چرا اعتقاد داریم که کتابمقدس الهام خداست؟ یکی از موارد زیر دلیل
درست این سؤال محسوب میشود .آن مورد کدام است؟
الف  -مفاهیم عالی و ناب همیشه از انسانهایی ناشی میشوند که نیک
هستند و اغفال شدهاند.
ب  -انسانهای خوب و نیک مدعی سخنانی دروغ منیگردند.
ج-

انجام دقیق نبوت کتابمقدس ،داللت بر الهام مافوقالطبیعه آن
دارد.

د-

شیطان منیتوانست نویسندگان کتابمقدسی را الهام بخشد تا
خودش را محکوم کنند.

١١4

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

بقای کالم خدا
برخی از قسمتهای کتابمقدس ،حداقل  3٥00سال قبل نوشته شدهاند.
جدیدترین بخش کالم خدا ،به حدود  ١900سال قبل مربوط میشود .بقای
کالم خدا تا به امروز نشان دهندۀ حفاظتی است که خدا از کالم خود دارد.
زمان یکی از بدترین دشمنان کتب محسوب میشود .کتابها قدیمی شده،
به درد امروز منیخورند ،محبوبیت خود را از دست میدهند و آنگاه ناپدید
میگردند .ا ّما در مورد کتابمقدس چنین نیست .این واقعیت که کتابی به
قدمت کتابمقدس ،راه حل مشکالت قرن بیستم است و فروش باالی آن در
حال حارض ،گواه بر آن است که کتابمقدس راست میگوید و کالم خداست.
کتابمقدس از آزمایش زمان هم پیروز بیرون آمده است.
ولرت ،نویسندۀ فرانسوی ،چنین پیشگویی کرد که در طول  ١00سال
نوشتههای او متام دنیا را پر خواهد ساخت و کتابمقدس از آن پس تنها در
موزهها یافت خواهد شد .ا ّما برخالف پیشگویی ولرت ،امروزه کتابمقدس ،تنها
کتابی است که در سطح وسیعی مورد مطالعه همگان است.
هیچ کتابی تا به حال این چنین دقیق نسخۀ برداری ،ترجمه و چاپ نشده
است .در دوران قدیم ،در آن روزگارانی که هنوز چاپخانهای نبود ،نسخه بردار
اگر در نسخۀ خود مرتکب یک اشتباه کوچک میشد ،میبایست متام آن
صفحه را به دور اندازد و از رس نو رشوع کند .امروزه بساری از محققین ،بر
روی هر یک از ترجمهها و چاپها بطور شبانه روزی کار میکنند تا از صحت
و مصون از خطا بودن آن مطمنئ باشند.

١١٥

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

بسیاری از پادشاهان بارها سعی کردهاند تا متام کتابمقدسهای موجود
در کشور خود را نابود سازند و خوانندگان آنرا به مرگ محکوم کردهاند.
منتقدین با خنجر تیز انتقادات خود ،قویاً به کتابمقدس حملهور شدهاند .ا ّما
کتابمقدس از دست دشمنان خود به سالمت رسته است .اول پطرس -24:١
 2٥میگوید "زیرا که هر برشی مانند گیاه است و متام جالل او همچون گل
گیاه ....لیکن کلمۀ خدا تا ابداآلباد باقی است".

آنچه باید انجام دهید
 -١3کدامیک از موارد زیر اشعار بر آن دارند که کتابمقدس از امتحان زمان
پیروز بیرون آمده است؟
الف  -این امر امروزه در مورد ما هم صادق است.
ب  -سالیان سال کتابمقدس باالترین فروش را داشته است.
ج-

کتابمقدس اغلب با جلدی چرمی عرضه میگردد.

د-

هرگز در طول این سالیان کسی نتوانست آنرا از بین بربد.
جوابهای خود را مقایسه کنید:

 -١الف  -کالم خداست و خدا از طریق آن کار میکند.
 -8شام باید همه آنها را عالمت بزنید .متامی این آیات نشان میدهند که
خدا مؤلف واقعی کتابمقدس است.
 -2الف  -کالم خدا توسط یک شخص که خدا باشد ،الهام شد

١١6

آشنایی با کتاب مقدس
ج-

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

نویسندگان گوناگونی کتابهای خود را در مورد یک موضوع
مشرتک به رشتۀ تحریر درآوردند.

 -9ب  -رؤیایی که خدا نسبت به وقایع آینده به آنها نشان داده است.
 -3ب  -گواهی است بر مصون از خطا بودن آن و نشان میدهد که
کتابمقدس از دیدگاه خدا نوشته شده است.
 - ١0الف  -دروان قحطی و دروان پرباری در مرص
ب  -کورش فرمان آزادی یهودیان را صادر خواهد کرد.
ج-

شمشون بنیارسائیل را از دست فلسطینیان خواهد رهایند.

 -4ج  -در دستهای خدا بودند و خدا آنها را از تناقضگویی حفظ کرد.
 -١١الف  -غلط
ب  -صحیح
ج-

صحیح

د-

صحیح

هـ  -صحیح
 -٥ج  -کشفیات علمی
 -١2بایستی متام موارد را عالمت بزنید زیرا همه صحیحاند.
 -6در ابتدا متام مردم دنیا یک زبان داشتند.
 -١3الف  -این امر ،امروزه در مورد ما هم صادق است.

١١٧

آشنایی با کتاب مقدس

از کجا میدانیم که کتابمقدس کالم خداست

ب  -سالیان سال کتابمقدس باالترین فروش را داشته است.
د-

هرگز در طول این سالیان کسی نتوانست آنرا از بین بربد.

 -٧الف  -تعالیم اخالقی واالی آن
ج  -مناسبت داشنت آن با متام سطوح آگاهی و دانش برشی

هـ  -قوانینی که امروز نیز قابل اجرا است
و-

تفوق و برتری ادبی آن.

حال آمده هستید تا به بقیه سؤاالت آزمون نهایی خود که به دروس  ٥و 6
مربوط میشوند ،پاسخ دهید .این درس را مرور کرده و از دستورالعمل دفرتچۀ
آزمون نهایی متابعت منایید .وقتی که برگ پاسخنامه را به معلم خود ارسال
میدارید ،دورۀ دیگری را نیز از او درخواست کنید.

١١8

آشنایی با کتاب مقدس

دورہٴزندگی مسیحی
۱ /۲

آشنایی باکتاب مقدس

YOUR BIBLE

١١9

آزمون نھایی

آشنایی با کتاب مقدس

آزمون نھایی
دفرتچهٴ سؤاالت
دستورالعمل ھا
حال که مطالعه دروس  ۴-۱را به پایان بردہ اید ،این آمادگی در شام ھست
که به سؤاالتی که در این بخش تحت عنوان " سؤاالت دروس  " ۴-۱آمدہ است،
پاسخ دھید∙ جوابھای شام بایستی در بخش  ۱پاسخنامه ،درج گردد∙
زمانی که مطالعه دروس  6-۵را کامل منایید ،می توانید به سؤاالت بخش
دوم این دفرتچه که برای دروس  6-۵مطرح شدہ اند ،پاسخ دھید∙ برای مشخص
کردن جوابھای خود از بخش دوم پاسخنامه استفادہ منایید∙
خواھشمندیم برگ پاسخنامه را به محض تکمیل به معلم خود ارسال
دارید∙ لزومی به ارسال دفرتچهٴ سؤاالت نیست∙

١20

بخش ۱

آشنایی با کتاب مقدس

بخش ۱
آزمون نھایی
سؤاالت دروس ۴-۱
در متامی سؤاالت دقت کنید که شامرہ پاسخ با شامرہ سؤال یکی باشد∙

سؤاالت صحیح یا غلط
جمالت زیر یا صحیح ھستند و یا غلط∙ اگر جمله صحیح است ،حرف
( )aرا و اگر جمله غلط است حرف ( )bرا سیاہ کنید∙
 – ۱متام کسانی که کتابھای کتاب مقدس را نوشتند ،ھمه یک شغل مشابه
داشتند∙
 -۲یادداشتھای اضافی برخی از کتاب مقدس ھا ،نیز توسط خدا الھام شدہ
است∙
 -۳کشف اآلیات کمک می کند تا جای آیات را مشخص کنیم∙
 -۴کتاب اعداد میزان جمعیت قوم ارسائیل را در زمان موسی در خود دارد∙
 -۵بسیاری از انبیای کوچک ،در زمان بعد از اسارت بابل زندگی می کردند و
کتابھای خود را در این زمان نوشتند∙
 -6داود حکیم ترین مردی بود که تابحال پا به عرصه وجود گذاشته است∙
 -۷صفنیا ارسائیل را نسبت به عذاب و مشکل قریب الوقوع ،ھشدار داد∙

١2١

بخش ۱

آشنایی با کتاب مقدس

سؤاالت چند جوابی
ھر یک از سؤاالت زیر تنھا یک پاسخ صحیح دارند∙ پاسخی را که به
نظرتان صحیح می رسد ،انتخاب کنید و در برگ پاسخ به سؤاالت ،حرفی را که
مربوط به ھامن سؤال است ،سیاہ کنید∙
 -۸متام کسانی که بر خداوند توکل می کنند ∙∙∙∙∙
)a

در زمان امتحان یا تجربه ،به زانو در می آیند∙

)b

در زمان امتحان یا تجربه ،توکل خود را از خداوند برداشته و بر
چیزھای دیگر

توکل می کنند∙
)c

در زمان امتحان تا تجربه ،محکم و استوار می ایستند∙

 -۹مسیحیان برای شناخت حقیقت به ∙∙∙∙∙ خدا می نگرند
)a

کالم خدا

)b

کتابھای بزرگ

)c

کاھنان

 -۱۰خدا برای نوشنت کتاب مقدس چند نفر را بکار برد؟
)a

 ۱۴نفر

)b

 ۴۰نفر

)c

 66نفر

١22

بخش ۱

آشنایی با کتاب مقدس
 -۱۱عھد جدید
)a

پیش از آمدن عیسی به این جھان نوشته شد∙

)b

در زمان حضور مسیح در این جھان نوشته شد∙

)c

بعد از بازگشت مسیح به آسامن نوشته شد∙

 -۱۲رساله ای که به مسیحیان تحت عذاب دلداری می دھد و آنھا را تشویق
می کند،
عبارتست از
)a

اول پطرس

)b

یعقوب

)c

یھودا

 -۱۳کدامیک از موارد زیر صحیح اند؟
)a

متام ترجمه ھای کتاب مقدس از یک نوع کلامت مشابه
برخوردارند∙

)b

ترجمه ھای گوناگون کتاب مقدس ،معانی گوناگونی را عرضه
می دارند∙

)c

ترجمه ھای جدید کتاب مقدس ،به زبان امروزی نوشته شدہ
اند∙

١23

بخش ۱

آشنایی با کتاب مقدس
 -۱۴کتابھای تاریخی عھد عتیق شامل چند کتاب است؟
)a

۵

)b

۱۲

)c

۳۹

 -۱۵کدامیک از کتابھای عھد عتیق از چگونگی گناہ انسان سخن می گوید؟
)a

پیدایش

)b

خروج

)c

تثنیه

 -۱6نخستین مطلبی که دربارہٴ انسان نوشته شدہ ،در کدام کتاب یافت می
شود؟
)a

کتاب تاریخی

)b

تورات

)c

کتب انبیاء

 -۱۷کدامیک از کتابھای زیر ،از ا َولین پادشاہ ارسائیل سخن می راند؟
 a ( ۱و  ۲سموئیل
 b ( ۱و  ۲پادشاھان
 c ( ۱و  ۲تواریخ

١24

بخش ۱

آشنایی با کتاب مقدس

 -۱۸کدامیک از کتابھای عتیق از ملکه سخن می گوید که جان قوم خود را
نجات داد؟
)a

روت

)b

 ۲پادشاھان

)c

اسرت

 -۱۹کدامیک از کتابھای کتاب مقدس به احتامل زیاد پیش از بقیه نوشته شدہ
است؟
)a

پیدایش

)b

ایوب

)c

مزامیر

سؤاالت عمومی
اگر جواب شام در مقابل ھر یک از جمالت زیر بله است ،حرف ( )aرا
و اگر نه است حرف ( )bرا سیاہ کنید∙
 -۲۰آیا دروس  ۴-۱را به دقت خواندہ اید؟
 -۲۱آیا بخش " آنچه باید انجام دھید " دروس  ۳-۱را انجام دادہ اید؟
 -۲۲آیا بخش " آنچه باید انجام دھید " دروس  ۴-۳را انجام دادہ اید؟
 -۲۳آیا جوابھای خود را با جوابھایی که در آخر ھر درس تحت عنوان "
جوابھای خود را مقایسه کنید" آمدہ است ،مقایسه کردہ اید؟

١2٥

بخش ۱

آشنایی با کتاب مقدس

 -۲۴آیا اھداف درس را مرور کردہ اید تا ببینید قادر به انجام آنچه که می
خواھند ھستید؟
پایان سؤاالت دروس  ∙۴-۱خواھش می کنیم تأمل کنید و برگ  ۱پاسخنامه
را به معلم خود نفرستید∙ به مطالعه خود از درس  ۵ادامه دھید∙

١26

بخش ۲

آشنایی با کتاب مقدس

بخش ۲
آزمون نھایی
سواالت دروس ۶-۵
در متامی سؤاالت دقت کنید که شامرہٴ پاسخ به شامرہٴ سؤال یکی باشد∙

سؤاالت صحیح یا غلط
جمالت زیر یا صحیح ھستند یا غلط∙ اگر جمله صحیح است مورد ()a
و اگر جمله غلط است مورد ( )bرا سیاہ کنید∙
 – ۱چھار انجیل کامالً با حوادث متفاوت رس و کار دارند∙
 -۲پولس تقریباً نیمی از کتابھای عھد جدید را نوشته است∙
 -۳در مورد الھامی بودن کتاب مقدس ،شواھد اندکی در دست است∙
 -۴کتاب مکاشفه ،شامل نبوت می گردد∙
 -۵شیطان تالش می کند تا ما را وادارد تا نسبت به کالم خدا شک کنیم∙
 -6بقای کتاب مقدس در طول این ھمه سال ،گواھی بر منشأ مافوق الطبیعهٴ
آن است∙
 -۷اگرچه کتاب مقدس در طول مدت زمانی مدید توسط اشخاص مختلف
نوشته شدہ است ،با اینحال پیام آن ھیچگونه تناقضی با یکدیگر ندارد∙

١2٧

بخش ۲

آشنایی با کتاب مقدس

سؤاالت چند جوابی
ھر یک از سؤاالت زیر یک پاسخ صحیح دارند∙ آن جوابی را که بنظرتان
صحیح می رسد انتخاب کنید∙ در برگ پاسخنامه به سؤاالت∙ آن شامرہ ای را
که مربوط به ھامن سؤال است ،سیاہ کنید∙
 -۸کدامیک از نویسندگان اناجیل پزشک بود؟
)a

متی

)b

مرقس

)c

لوقا

 -۹کدامیک از نویسندگان اناجیل کتاب اعامل رسوالن را نیز نگاشت؟
)a

مرقس

)b

لوقا

)c

یوحنا

 -۱۰پولس چنین تعلیم می دھد که ما به توسط ∙∙∙∙∙ نجات می یابیم∙
)a

اعامل خوب

)b

فیض از طریق ایامن

)c

دعاھای طوالنی

١28

بخش ۲

آشنایی با کتاب مقدس

 -۱۱کدامیک از کتابھای زیر ،معانی قربانی ھای یھودیان را ترشیح می کند؟
)a

رومیان

)b

عربانیان

)c

فلیمون

 -۱۲رساله ای کہ مسیحیان تحت عذاب را دلداری و تشویق می کند ،رساله
است∙
)a

یھودا

)b

یعقوب

)c

اول پطرس

 -۱۳عھد جدید چند کتاب دارد؟
)a

۲۷

)b

۳۹

)c

66

 -۱۴تاریخ کلیسای اولیه درکتاب ∙∙∙∙∙ بیان شدہ است∙
)a

اعامل

)b

عربانیان

)c

رومیان

١29

بخش ۲

آشنایی با کتاب مقدس
 -۱۵کتابھای تیطس و فلیمون را چه کسی نوشته است؟
)a

یوحنا

)b

لوقا

)c

پولس

 -۱6در رومیان به آنھا که مسیح را می پذیرند ،چه وعدہ ای تعلق می گیرد؟
)a

رنج و عذاب

)b

عادل شمردگی به توسط ایامن

)c

دعوت به شبانی

 -۱۷اول تسالونیکیان  ۱۸-۱۳:۴توصیف می کند∙
)a

پایان جھان را

)b

سلطنت ھزار ساله مسیح را

)c

بازگشت مسیح به جھت مقدسین را

 -۱۸در  ۲تیموتاؤس  ۸-۵:۴پولس وعدہ می دھد که
)a

آنھا که ایامن خود را حفظ کنند ،پیروزی پاداش خواھند گرفت

)b

آنھا که بخاطر مسیح زحمت می بینند ،آرامی خواھند یافت∙

)c

آنھا که می میرند شنل و چنگ به آنھا عطا خواھد شد∙

١30

بخش ۲

آشنایی با کتاب مقدس
 -۱۹کدامیک از گروہ کتابھای زیر به " رساالت زندان " موسوم اند؟
)a

غالطیان ،افسسیان ،تسالونیکان∙

)b

تیموتائوس ،تیطس ،فلیمون∙

 ) cافسسیان ،فیلیپیان ،کولسیان∙

سؤاالت عمومی
در مقابل ھر یک از سؤاالت زیر اگر جواب شام بله است ،حرف ( )aرا
و اگر نه است حرف ( )bرا سیاہ کنید∙
 -۲۰آیا دروس  6-۵را بدقت خواندہ اید؟
 -۲۱آیا بخش " آنچه باید انجام دھید " درس  ۵را انجام دادہ اید؟
 -۲۲آیا بخش " آنچه باید انجام دھید " درس  6را انجام دادہ اید؟
 -۲۳آیا جوابھای خود را با جوابھایی که در آخر ھر درس تحت عنوان "
جوابھای خود را مقایسه کنید " آمدہ است ،مقایسه کردہ اید؟
 -۲۴آیا اھداف ھر درس را مرور کردہ اید تا ببینید قادر به انجام آنچه که می
خواھند ھستید؟
حاال که ھر دو بخش پاسخنامه را تکمیل کردہ اید ،آن را برای معلم خود
به آدرس زیر ارسال کنید∙ در ضمن از او بخواھید که دورہٴ بعدی را برایتان
ارسال کند∙

١3١

بخش ۲

آشنایی با کتاب مقدس

پاسخنامه ھای خود را می توانید
به دفرت  lClدر منطقهٴ خودتان
به نشانی زیر بفرستید∙

١32

آشنایی با کتاب مقدس

آشنایی با کتاب مقدس
آیا میخواهید بدانید که:
کتابمقدس چگونه میتواند به شام کمک کند؟
کتابمقدس برای چه و چگونه نوشته شده است؟
از کجا بدانیم که کتابمقدس کابی است الهام شده؟
اگر جواب شام مثبت است ،باید گفت که این کتاب برای شام بسیار مفید خواهد
بود عدۀ بسیاری از مطالعۀ آن لذت بردهاند و مطالب آنرا به سادگی آموخته اند.
بسیاری از معلمین مسیحی در رسارس جهان مطالعۀ این کتاب را توصیه کرده
اند.
این کتاب از روش خودآموز جالبی استفاده میکند که یادگیری را ساده میسازد
فقط کافی است که دستورالعمل های آن را بکار گیرید و خود را بیازمایید.
دورۀ "زندگی مسیحی" دارای سه بخش است و هر بخش دارای شش کتاب
میباشد .بهرت است این کتابها را به ترتیب مطالعه کنید.

